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Засідання колегії облдержадміністрації
За окремим графіком
Проведення наради голови облдержадміністрації з В міру необхідності
головами райдержадміністрацій, міськими (міст
обласного значення) головами, керівниками
структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади (згідно з
переліком питань щоквартального плану дій
облдержадміністрації)
Засідання консультативних та дорадчих органів За окремим планом
при облдержадміністрації
згідно з додатком 1
Проведення
головою
облдержадміністрації,
За окремими
першим заступником, заступниками голови
графіками
облдержадміністрації:
особистих прийомів громадян (згідно з окремим
графіком, затвердженим розпорядженням голови
облдержадміністрації);
виїзних особистих прийомів громадян (згідно з
окремим
графіком,
затвердженим
розпорядженням голови облдержадміністрації);
телефонної «гарячої лінії» з громадянами (згідно з
окремим графіком, затвердженим головою
облдержадміністрації)
Проведення
перевірок
стану
роботи
із За окремим графіком
зверненнями громадян в структурних підрозділах
облдержадміністрації
Засідання колегій структурних підрозділів За окремим планом
облдержадміністрації, територіальних органів згідно з додатком 2
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої влади (згідно з графіком)
Організація контролю за виконанням законів
Згідно з
України, актів Президента України, Кабінету
квартальними
Міністрів
України,
розпоряджень
голови
планами дій
облдержадміністрації
облдержадміністрації
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Проведення
навчання
у
Миколаївському
обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників
підприємств, установ і організацій (за окремим
планом)
Проведення навчання голів райдержадміністрацій,
їх заступників, керівників структурних підрозділів
облдержадміністрації та осіб, зарахованих до
кадрового резерву на ці посади, в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ
при Президентові України та центрі підвищення
кваліфікації Одеського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
(за окремим планом-графіком)
Здійснення
заходів
за
участю
облдержадміністрації

Протягом
навчального року
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Протягом 2018 року

Згідно з
квартальними
планами дій
облдержадміністрації
та щомісячними
планами основних
заходів
облдержадміністрації
Проведення заходів з нагоди відзначення Протягом 2018 року
державних, професійних та інших свят
(згідно з додатком 3)
Виступи у засобах масової інформації, прямі Протягом року згідно
телефонні лінії керівництва облдержадміністрації,
з графіками
райдержадміністрацій,
виконавчих
органів
міських (міст обласного значення) рад, керівників
територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади з
роз'ясненням конкретних питань діяльності
Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших органів державної влади
Надання
практичної
допомоги Протягом 2018 року
райдержадміністраціям, виконавчим органам
міських, селищних, сільських рад щодо виконання
місцевих
програм
соціально-економічного
розвитку і місцевих бюджетів, розв'язання
нагальних
проблем
життєдіяльності
територіальних громад, формування реальних
проектів
місцевих
програм
соціальноекономічного розвитку і місцевих бюджетів на
наступний рік
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Робочі поїздки голови облдержадміністрації, За окремим графіком
першого
заступника,
заступників
голови
облдержадміністрації до районів та міст області
для
участі
в
засіданнях
колегій
райдержадміністрацій, роботі сесій районних,
міських (міст обласного значення) рад, засіданнях
виконавчих органів міських (міст обласного
значення) рад; проведенні обласних і районних
нарад-семінарів з питань роботи місцевих органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування,
соціально-економічного
розвитку територій, зустрічі з трудовими
колективами і населенням за місцем проживання,
представниками місцевих організацій політичних
партій, громадських об’єднань, засобів масової
інформації
Контроль за здійсненням виконавчими органами
Згідно з
міських
(міст
обласного
значення)
рад
встановленим
делегованих повноважень органів виконавчої порядком та в міру
влади
необхідності
Проведення обласних та галузевих нарад з питань Протягом 2018 року
виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку області
Проведення
селекторних
нарад
та Протягом 2018 року
відеоконференцій
з
питань
соціальноекономічного та культурного розвитку районів
Співбесіди – звіти голів районних державних
За підсумками
адміністрацій з питань реалізації повноважень, роботи 2017 року та в
визначених Законом України «Про місцеві
міру необхідності
державні адміністрації»
Співбесіди – звіти керівників структурних
За підсумками
підрозділів облдержадміністрації, територіальних роботи 2017 року та в
органів міністерств, інших центральних органів
міру необхідності
виконавчої влади
Підготовка та внесення облдержадміністрацією на Протягом 2018 року
розгляд обласної ради питань, які входять до її
компетенції

Виконувач обов’язків керівника
апарату облдержадміністрації,
начальник юридичного відділу
апарату облдержадміністрації

С.М. Русс

Додаток 1
до перспективного плану (пункт 3)
Засідання консультативних та дорадчих органів при облдержадміністрації
Структурні підрозділи
(посадові особи)
облдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади

Назва консультативного,
дорадчого органу при
облдержадміністрації

Періодичність
проведення
засідань

1

2

3

Голова
облдержадміністрації
Голова
облдержадміністрації

Рада оборони Миколаївської
області
Регіональна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації
Рада регіонального розвитку
Миколаївської області
Обласна інвентаризаційна комісія
із проведення технічної
інвентаризації захисних споруд
цивільної оборони
Обласна евакуаційна комісія

В міру
необхідності
Щокварталу

Голова
облдержадміністрації
Заступник голови
облдержадміністрації
Заступник голови
облдержадміністрації
Заступник голови
облдержадміністрації

Сектор взаємодії з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату
облдержадміністрації
Відділ роботи із
зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації
Відділ управління
персоналом апарату
облдержадміністрації

Робоча група з питань
формування, ведення та
використання обласного
(регіонального) страхового фонду
документації при
облдержадміністрації
Регіональна міжвідомча комісія з
питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному
поглинанню та захопленню
підприємств
Постійно діюча комісія з питань
розгляду звернень громадян при
облдержадміністрації
Дисциплінарна комісія з розгляду
дисциплінарних справ апарату
облдержадміністрації

В міру
необхідності
В міру
необхідності
В міру
необхідності
В міру
необхідності

В міру
необхідності

Щомісяця

В міру
необхідності

2

Продовження додатка 1
до перспективного плану (пункт 3)
1

2

3

Відділ управління
персоналом апарату
облдержадміністрації
Відділ управління
персоналом апарату
облдержадміністрації

Конкурсна комісія Миколаївської
обласної державної адміністрації

В міру
необхідності

Організаційний комітет з
проведення першого туру
щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний
службовець» в апараті та деяких
структурних підрозділах
облдержадміністрації
Конкурсна комісія з проведення
конкурсного відбору керівників
підприємств, установ та
організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області
Регіональна рада з питань
розвитку агропромислового
комплексу Миколаївської області

Щороку,
протягом
першого
півріччя

Відділ управління
персоналом апарату
облдержадміністрації

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
Департамент
Регіональна ради підприємців
економічного розвитку та
при облдержадміністрації
регіональної політики
облдержадміністрації
Департамент
Регіональна комісія з питань
економічного розвитку та вилучення та реалізації вантажів,
регіональної політики
що знаходяться понад
облдержадміністрації
установлені терміни в морських
торговельних портах і на
припортових залізничних
станціях Миколаївської області
Департамент
Засідання конкурсної комісії з
економічного розвитку та
питань відбору інвестиційних
регіональної політики
програм і проектів регіонального
облдержадміністрації
розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку
у 2019 році
Департамент соціального
Координаційний комітет
захисту населення
сприяння зайнятості населення
облдержадміністрації

В міру
необхідності

Щопівроку

Щокварталу

За
надходженням
звернень

За окремим
графіком

Щокварталу

3

Продовження додатка 1
до перспективного плану (пункт 3)
1

2

3

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Обласна тристороння соціальноекономічна рада

Щокварталу

Координаційна рада при
облдержадміністрації по
виконанню обласних програм
соціального захисту населення
Департамент соціального
Обласна комісія з розгляду
захисту населення
спірних питань, пов’язаних із
облдержадміністрації
встановленням статусу учасника
війни відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту»
Департамент соціального
Обласна тимчасова комісія з
захисту населення
питань погашення заборгованості
облдержадміністрації
із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат
Департамент соціального
Робоча група з питань
захисту населення
гуманітарної допомоги
облдержадміністрації
Департамент соціального
Міжвідомча робоча група з
захисту населення
питання забезпечення реалізації
облдержадміністрації
рішень Уряду, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної
плати
Департамент соціального Робоча група з розгляду питань,
захисту населення
пов’язаних з наданням дозволу на
облдержадміністрації
право користування пільгами з
оподаткування підприємствам та
організаціям громадських
організацій людей з інвалідністю
Департамент соціального
Спостережна комісія при
захисту населення
облдержадміністрації з питань
облдержадміністрації
дотримання прав засуджених та
осіб, звільнених з місць
позбавлення волі

Щокварталу

Щомісяця

Щомісяця

Щомісяця
Щокварталу

Щокварталу

Щокварталу
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Продовження додатка 1
до перспективного плану (пункт 3)
1

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

2

Наглядова рада при
облдержадміністрації за
діяльністю інтернатних установ
системи органів соціального
захисту населення
Департамент соціального
Обласна комісія з розгляду
захисту населення
питань, пов’язаних з видачею
облдержадміністрації
посвідчень особам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Департамент соціального Регіональна комісія з визначення
захисту населення
даних про заробітну плату
облдержадміністрації
працівників за роботу в зоні
відчуження в 1986-1990 роках
Департамент соціального Координаційна рада з питань сім'ї
захисту населення
та жінок при
облдержадміністрації
облдержадміністрації
Департамент освіти і
Рада професійної освіти
науки
Миколаївської області
облдержадміністрації
Управління житловоОбласний штаб з підготовки та
комунального
сталого проходження
господарства
опалювального періоду
облдержадміністрації
Управління житловоОбласна робоча група із
комунального
забезпечення виконання Закону
господарства
України «Про реалізацію
облдержадміністрації
житлових прав мешканців
гуртожитків»
Управління житловоРегіональна рада з питань
комунального
створення та забезпечення
господарства
функціонування об’єднань
облдержадміністрації
співвласників багатоквартирних
будинків
Управління житловоБалансові комісії з розгляду
комунального
фінансово-господарської
господарства
діяльності підпорядкованих
облдержадміністрації
підприємств

3

Щокварталу

Щомісяця

Щомісяця

Щокварталу
Щокварталу
Щомісяця

Щокварталу

Щокварталу

Щопівроку

5

Продовження додатка 1
до перспективного плану (пункт 3)
1

2

3

Управління житловокомунального
господарства
облдержадміністрації

Обласна постійно діюча робоча
група з питань моніторингу та
перевірки економічної
обґрунтованості тарифів на
житлово-комунальні послуги, які
прийняті за рішеннями органів
місцевого самоврядування
Координаційна рада з питань
безпеки дорожнього руху при
облдержадміністрації
Консультативна рада з питань
відбору творів місцевих авторів,
що будуть видаватись за кошти
обласного бюджету

За окремим
графіком

Управління
інфраструктури
облдержадміністрації
Управління
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації
Управління
Координаційна рада сприяння
інформаційної діяльності
розвитку громадянського
та комунікацій з
суспільства
громадськістю
в Миколаївській області
облдержадміністрації
Управління
Громадська рада при
інформаційної діяльності
облдержадміністрації
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації
Управління культури,
Рада представників громадських
національностей та
організацій національних меншин
релігій
області при голові
облдержадміністрації
облдержадміністрації
Управління
Комітет забезпечення
містобудування та
доступності людей з інвалідністю
архітектури
та інших маломобільних груп
облдержадміністрації
населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної
інфраструктури при
Миколаївській обласній
державній адміністрації
Управління
Робоча група з вирішення
містобудування та
проблемних питань під час
архітектури
будівництва багатоповерхових
облдержадміністрації
житлових будинків у
Миколаївській області

Щокварталу
Щороку

Щопівроку

Щокварталу

Щопівроку

В міру
необхідності

В міру
необхідності
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Управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Координаційна рада з питань
розвитку житлового будівництва
в Миколаївській області

В міру
необхідності

Координаційна рада з питань
боротьби з наркоманією,
алкоголізмом, захворюванням на
ВІЛ/СНІД та хворобами, що
передаються статевим шляхом
Координаційна рада з питань
виконання Комплексної програми
охорони довкілля Миколаївської
області на 2018-2020 роки
Молодіжна колегія при
облдержадміністрації

Щокварталу

Рада з питань розвитку туризму
та рекреаційно-курортної
діяльності при
облдержадміністрації
Координаційна рада з питань
національно-патріотичного
виховання при
облдержадміністрації
Координаційна рада з питань
захисту прав дітей при
облдержадміністрації
Науково-експертна рада з
представників громадськості при
державному архіві Миколаївської
області
Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
облдержадміністрації
Обласна координаційнометодична рада з правової освіти
населення

За окремим
графіком

Управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
Управління з питань
молоді та туризму
облдержадміністрації
Управління з питань
молоді та туризму
облдержадміністрації
Управління з питань
молоді та туризму
облдержадміністрації
Служба у справах дітей
облдержадміністрації
Державний архів
Миколаївської області
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Миколаївській області
Головне територіальне
управління юстиції у
Миколаївській області

______________________________________

Щокварталу

Щокварталу

За окремим
графіком
Щопівроку
Раз на рік

Щокварталу
Щопівроку

Додаток 2
до перспективного плану (пункт 6)
Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації
Структурний підрозділ облдержадміністрації

Періодичність
проведення засідань

1

2

Департамент економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації
Департамент фінансів облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Управління житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
Управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації
Відділ з питань фізичної культури і спорту
облдержадміністрації
Служба у справах дітей облдержадміністрації
Державний архів Миколаївської області

Щопівроку

_______________________________

Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щопівроку
Раз на два місяці

Додаток 3
до перспективного плану (пункт 11)
Перелік державних, професійних та інших свят у 2018 році
Дата

Назва

1

2

Січень
01 січня
07 січня
19 січня
22 січня
27 січня
29 січня
02 лютого
04 лютого
15 лютого
15 лютого
20 лютого
21 лютого
02 березня
08 березня
09 березня
14 березня
15 березня
18 березня
24 березня
25 березня
27 березня
28 березня
02 квітня
07 квітня
08 квітня
08 квітня
11 квітня
15 квітня

Новий Рік
Різдво Христове
Хрещення Господнє
День Соборності України та 99-та річниця проголошення
Акта
злуки
Української
Народної
Республіки
і
Західноукраїнської Народної Республіки
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
День пам’яті Героїв Крут
Лютий
Всесвітній день водно-болотних угідь
Міжнародний день боротьби з онкологічними
захворюваннями
День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав
Міжнародний день дітей, хворих на рак
День Героїв Небесної Сотні
Міжнародний день рідної мови
Березень
День професійного сержанта Збройних Сил України
Міжнародний жіночий день
204-та річниця від дня народження Т.Г. Шевченка
День українського добровольця
Всесвітній день захисту прав споживачів
День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення
Всесвітній день боротьби з туберкульозом
День Служби безпеки України
Міжнародний день театру
День визволення міста Миколаєва та Миколаївської області
від фашистських загарбників (74-та річниця)
Квітень
Міжнародний день дитячої книги
Всесвітній день здоров’я
Великдень
Міжнародний день ромів
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських
концтаборів
День довкілля
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18 квітня
19 квітня
22 квітня
26 квітня

Міжнародний день пам’ятників та історичних місць
День Військової служби правопорядку Збройних Сил України
100-річчя звільнення Криму від більшовиків
День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам’яті
жертв радіаційних аварій і катастроф
Всесвітній день охорони праці
Міжнародний день танцю
100-річчя створення Українського військово-морського флоту
Травень
День праці
День пам’яті та примирення
День Перемоги (73-та річниця)
Всесвітній день медичних сестер
Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією
Міжнародний день сім’ї
Міжнародний день музеїв
День Європи
День науки
День пам’яті жертв політичних репресій
День пам’яті померлих від СНІДу
День слов’янської писемності і культури
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
Трійця
День прикордонника
Міжнародний День миротворців Організації Об’єднаних
Націй
Свято останнього дзвоника
Червень
Міжнародний день захисту дітей
День працівників водного господарства
Всесвітній день охорони навколишнього природного
середовища
День журналіста
Всесвітній день донора крові
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
День державної служби
День молоді. День молодіжних та дитячих громадських
організацій
День Конституції України

28 квітня
29 квітня
29 квітня
01 травня
08 травня
09 травня
12 травня
12 травня
15 травня
18 травня
19 травня
19 травня
20 травня
20 травня
24 травня
26 травня
27 травня
28 травня
29 травня
ІІІ декада
01 червня
03 червня
05 червня
06 червня
14 червня
17 червня
22 червня
23 червня
24 червня
28 червня
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01 липня
01 липня
07 липня
08 липня
15 липня
16 липня
16 липня
28 липня
29 липня
30 липня
02 серпня
02 серпня
04 серпня
05 серпня
08 серпня
08 серпня
12 серпня
12 серпня
23 серпня
24 серпня
25 серпня
01 вересня
02 вересня
02 вересня
02 вересня
07 вересня
08 вересня
08 вересня
09 вересня
09 вересня
09 вересня
09 вересня
16 вересня
17 вересня
22 вересня

2

Липень
День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
День працівників морського та річкового флоту
День архітектури
День працівника природно-заповідної справи
День родини
День працівників металургійної та гірничодобувної
промисловості
28-та річниця від дня прийняття Декларації про державний
суверенітет України
День бухгалтера
День Хрещення Київської Русі-України
День працівників торгівлі
Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Серпень
День десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Міжнародний день Голокосту ромів
День Національної поліції України
День Повітряних Сил Збройних Сил України
День військ зв’язку України
Міжнародний день офтальмології
День будівельника
День працівника ветеринарної медицини
День Державного Прапора України
День незалежності України
День авіації України
Вересень
День знань
День закінчення Другої світової війни
День підприємця
День нотаріату
День військової розвідки України
День міста Миколаїв
День фізичної культури і спорту
День танкіста
День українського кіно
День пам’яті жертв фашизму
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості
День працівників лісу
День рятівника
День партизанської слави
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22 вересня
23 вересня
23 вересня
27 вересня
27 вересня
29 вересня
30 вересня
30 вересня

День Миколаївської області
Всесвітній день боротьби з раком молочних залоз
День машинобудівника
Всесвітній день серця
День туризму
День пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру
Всеукраїнський день бібліотек
День усиновлення
Жовтень
День ветерана
Міжнародний день людей похилого віку
День працівників освіти
Міжнародний день музики
Всесвітній День вчителя
День юриста
Всесвітній день зору
День працівників стандартизації та метрології України
Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги
Всесвітній день психічного здоров’я
День урядового зв’язку
День захисника України
День художника
Всесвітній день анестезіолога
Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
Європейський день боротьби з торгівлею людьми
Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй
День визволення України від фашистських загарбників
(74-та річниця)
День автомобіліста і дорожника
Листопад
День заснування Європейського Союзу
100-річчя «Листопадового зриву», українського повстання у
Львові, внаслідок якого проголошено Західноукраїнську
Народну Республіку
День інженерних військ України
День ракетних військ і артилерії України
День працівника соціальної сфери
День залізничника
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
День української писемності та мови

01 жовтня
01 жовтня
01 жовтня
01 жовтня
05 жовтня
08 жовтня
08 жовтня
10 жовтня
10 жовтня
12 жовтня
14 жовтня
14 жовтня
16 жовтня
17 жовтня
18 жовтня
24 жовтня
28 жовтня
28 жовтня
01 листопада
01 листопада
03 листопада
03 листопада
04 листопада
04 листопада
09 листопада
09 листопада
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09 листопада
10 листопада
14 листопада
16 листопада
16 листопада
17 листопада
18 листопада
18 листопада
20 листопада
21 листопада
24 листопада
01 грудня
01 грудня
03 грудня
05 грудня
06 грудня
07 грудня
07 грудня
10 грудня
12 грудня
14 грудня
15 грудня
19 грудня
19 грудня
20 грудня
22 грудня
24 грудня
25 грудня

2

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та
антисемітизму
Всесвітній день науки
Всесвітній день боротьби проти діабету
День морської піхоти
День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Міжнародний день студентів
Європейський день захисту дітей
День працівників сільського господарства
День спільних дій в інтересах дітей
День Гідності та Свободи
День пам’яті жертв голодоморів
Грудень
День працівників прокуратури
Міжнародний день боротьби зі СНІДом
Міжнародний день людей з інвалідністю
Міжнародний день волонтера
День Збройних Сил України
День місцевого самоврядування
Міжнародний день цивільної авіації
День прав людини
День сухопутних військ України
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
День працівників суду
День Святого Миколая
День адвокатури України
День вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС та
Національної поліції
День енергетика
День працівників архівних установ
Різдво Христове
____________________________

