ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
голова обласної державної адміністрації
САВЧЕНКО
Олексій Юрійович
16.08.2018

(за окремим
графіком)

23.08.2018

10.00

Урочисте підняття Державного Прапора України з
нагоди Дня Державного Прапора України на
майданчику перед адміністративним будинком
облдержадміністрації та на площі Соборній в
м. Миколаєві.
Готують: Бонь В.В., Шевченко Є.В.,
Димитров М.Ф.

12.00

Обласні урочисті збори та святковий концерт з
нагоди 27-ї річниці незалежності України та
100-річчя відродження української державності в
Миколаївському академічному українському театрі
драми та музичної комедії.
Готують: Бонь В.В., Шевченко Є.В.,
Димитров М.Ф.

10.00

Засідання
розширеної
підсумкової
колегії
департаменту освіти і науки облдержадміністрації в
обласному Палаці культури (м. Миколаїв, площа
Суднобудівників, 3).
Готують: Шевченко Є.В.,Удовиченко О.О.

28.08.2018

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
графіком

Передача ігрових наборів «Six Bricks» для
майбутніх першокласників, що надійшли як
гуманітарна допомога від компанії «The LEGO
Foundation»
в
Миколаївській
санаторній
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів №4
Миколаївської
обласної
ради
(м. Миколаїв,
вул. Адміральська, 4-а).
Готують: Шевченко Є.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.
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Готують: 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.

ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
перший заступник голови обласної державної адміністрації
БОНЬ
В’ячеслав Валентинович
04.08.2018

(за окремим
графіком)

«День поля» на базі фермерського господарства
«Владам» Вітовського району.
Готує: Піскун О.В.

08.08.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

(за окремим
графіком)

Семінар
на
тему:
«Вдосконалення
сільськогосподарських технологій та практик» за
участі ізраїльських партнерів проекту «МАШАВ».
Готує: Піскун О.В.

(за окремим
графіком)

«День поля» на базі Миколаївського національного
аграрного
університету
(с.Благодарівка,
Миколаївського району).
Готує: Піскун О.В.

17.08.2018

Семінар на тему: «Агроекологія та забезпечення
продовольчої безпеки та харчування».
Готує: Піскун О.В.

21.08.2018

22.08.2018

(за окремим
графіком)

23.08.2018

10.00

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
Урочисте підняття Державного Прапора України з
нагоди Дня Державного Прапора України на
майданчику перед адміністративним будинком
облдержадміністрації та на площі Соборній в
м. Миколаєві.
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Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Шевченко Є.В., Димитров М.Ф.
23.08.2018

12.00

Обласні урочисті збори та святковий концерт з
нагоди 27-ї річниці незалежності України та
100-річчя відродження української державності в
Миколаївському академічному українському театрі
драми та музичної комедії.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Шевченко Є.В., Димитров М.Ф.

ІІІ декада

Нарада з начальниками управлінь (відділів,
секторів)
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацій з поточних питань діяльності
агропромислового комплексу.
Готує: Піскун О.В.

За окремим
планом

Впровадження
пілотного
розписки в Україні».
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
ГАЙДАРЖИ
Валентин Васильович
09.08.2018

10.00

10.08.2018

(за окремим
графіком)

Засідання обласного штабу з підготовки до
опалювального сезону 2018/2019 року, розрахунків
за спожиті природний газ та енергоносії.
Готує: Гладков Є.Л.
Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
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10.00

Урочисте підняття Державного Прапора України з
нагоди Дня Державного Прапора України на
майданчику перед адміністративним будинком
облдержадміністрації та на площі Соборній в
м. Миколаєві.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Шевченко Є.В., Димитров М.Ф.

12.00

Обласні урочисті збори та святковий концерт з
нагоди 27-ї річниці незалежності України та
100-річчя відродження української державності в
Миколаївському академічному українському театрі
драми та музичної комедії.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Шевченко Є.В., Димитров М.Ф.

30.08.2018

10.00

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

31.08.2018

(за окремим
графіком)

23.08.2018

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.

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
КУШНІР
Олександр Валентинович
01.08.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

15.08.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

23.08.2018

10.00

Урочисте підняття Державного Прапора України з
нагоди Дня Державного Прапора України на
майданчику перед адміністративним будинком
облдержадміністрації та на площі Соборній в
м. Миколаєві.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Шевченко Є.В., Димитров М.Ф.

12.00

Обласні урочисті збори та святковий концерт з
нагоди 27-ї річниці незалежності України та
100-річчя відродження української державності в
Миколаївському академічному українському театрі
драми та музичної комедії.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Шевченко Є.В., Димитров М.Ф.

За окремим
планом

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

За окремим
планом

Засідання
колегії
облдержадміністрації.
Готує: Іщенко В.П.

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

Засідання конкурсної комісії з відбору проектів на
отримання часткової компенсації з обласного

департаменту

фінансів
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бюджету відсоткових ставок за кредитами, що
надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого
та середнього підприємництва.
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
ШЕВЧЕНКО
Євген Валерійович
01.08.201803.08.2018

(за окремим
графіком)

Чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків
2007 року народження в Миколаївській обласній
комунальній комплексній дитячо-юнацькій школі
(м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Гінкул В.М.

02.08.201805.08.2018

(за окремим
графіком)

Відкритий чемпіонат України з велосипедного
спорту (шосе) в м. Первомайськ.
Готує: Гінкул В.М.

03.08.201805.08.2018

(за окремим
графіком)

Чемпіонат України з бейсболу серед юнаків
2004 року народження та старших.
Готує: Гінкул В.М.

05.08.201809.08.2018

(за окремим
графіком)

Чемпіонат України з вітрильного спорту імені
П.П. Шмідта (м. Миколаїв, вул. Спортивна, 7).
Готує: Гінкул В.М.

07.08.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

(за окремим
графіком)

Відкриття чемпіонату області з веслування на
байдарках і каное (м. Миколаїв, паромний спуск 1-а).
Готує: Гінкул В.М.
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08.08.2018

19.00

Концерт гурту «Вільні козаки» обласної філармонії
в Миколаївському академічному художньому
російському драматичному театрі.
Готує: Димитров М.Ф.

14.08.2018

14.00

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

16.08.201819.08.2018

(за окремим
графіком)

Чемпіонат області присвячений Дню Незалежності
України з вітрильного спорту (м. Миколаїв,
вул. Спортивна, 7).
Готує: Гінкул В.М.

17.08.2018

10.00

Засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Готує: Єльчієва О.Р.

20.08.2018

10.00

Засідання 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: Єльчієва О.Р.

20.08.201823.08.2018

(за окремим
графіком)

Міжнародні змагання з вітрильного спорту на
кубок Ю.І. Макарова (м. Миколаїв, вул. Спортивна,
7).
Готує: Гінкул В.М.

(за окремим
графіком)

Відкриття
сервісів:
«Оформлення
паспорта
громадянина України для виїзду за кордон» та
«Оформлення паспорта громадянина України у
вигляді
ID-картки»
у
центрі
надання
адміністративних послуг м. Южноукраїнська.
Готує: Непомняща М.О.

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: Єльчієва О.Р.

21.08.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
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23.08.2018

24.08.2018

10.00

Урочисте підняття Державного Прапора України з
нагоди Дня Державного Прапора України на
майданчику перед адміністративним будинком
облдержадміністрації та на площі Соборній в
м. Миколаєві.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

12.00

Обласні урочисті збори та святковий концерт з
нагоди 27-ї річниці незалежності України та
100-річчя відродження української державності в
Миколаївському академічному українському театрі
драми та музичної комедії.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

10.00

День відкритих дверей до Дня незалежності
України.
Готує: Димитров М.Ф.

20.00

Закриття оздоровчого сезону в оздоровчому центрі
«Орлятко» Миколаївської обласної ради для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування в с. Рибаківка Березанського району.
Готує: Удовиченко О.О.

24.08.201826.08.2018

(за окремим
графіком)

28.08.2018

10.00

Засідання
розширеної
підсумкової
колегії
департаменту освіти і науки облдержадміністрації в
обласному Палаці культури (м. Миколаїв, площа
Суднобудівників, 3).
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Удовиченко О.О.

(за окремим
планом)

Обласний семінар «Підготовка вчителя початкової
школи до роботи в інклюзивних класах» в
Миколаївському
обласному
інституті
післядипломної педагогічної освіти (м. Миколаїв,
вул. Адміральська, 4-а).
Готує: Удовиченко О.О.

10.00

Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

29.08.2018

Чемпіонат області з пляжного волейболу.
Готує: Гінкул В.М.
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інших соціальних виплат.
Готує: Єльчієва О.Р.
31.08.2018

09.00

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

За окремим
графіком

Передача ігрових наборів «Six Bricks» для
майбутніх першокласників, що надійшли як
гуманітарна допомога від компанії «The LEGO
Foundation»
в
Миколаївській
санаторній
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів №4
Миколаївської
обласної
ради
(м. Миколаїв,
вул. Адміральська, 4-а).
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Удовиченко О.О.

За окремим
графіком

Апаратні наради з підпорядкованими структурними
підрозділами.

За окремим
графіком

Заходи навчальної програми ПРООН «Молодіжний
працівник».
Готує: Гінкул В.М.

За окремим
графіком

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

За окремим
планом

Участь у всеукраїнських та обласних селекторних
нарадах.

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

В. СТЕЦЬКА

