
ЗАХОДИ, 
які проводить та в яких бере участь голова обласної ради 

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
02.05.2018 Ср 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

04.05.2018 Пт 11.00 Зустріч керівництва області з ветеранами 
війни, святкові заходи з нагоди Дня пам’яті та 
примирення і 73-ї річниці Перемоги у Другій 
світовій війні. 
 

07.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

09.05.2018 Ср 10.00 Урочиста церемонія покладання квітів до 
меморіального комплексу на честь героїв-
десантників загону К.Ф.Ольшанського до Дня 
пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги 
у Другій світовій війні. 
 

10.05.2018  Чт 14.00 Нарада з питань підготовки  двадцять першої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

14.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

15.05.2018 Вт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

  10.00 Засідання тимчасової контрольної комісії з 
питань контролю за ефективністю 
використання бюджетних коштів усіх рівнів, 
які виділяються та використовуються на усіх 
видах ремонтних робіт на дорогах 
Миколаївської області. 
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16.05.2018 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою 
обласної ради. 
 

17.05.2018 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 

  12.00 Урочисте засідання до Дня науки. 
 

20.05.2018 Нд За 
окремим 
планом 

 

Церемонія покладання квітів до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій біля пам’ятника 
Героям Небесної Сотні. 

21.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

23.05.2018 Ср 09.00 Нарада з питань організації контролю 
постійною комісією обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму за виконанням рішень 
обласної ради та рекомендацій постійної 
комісії. 
 

  10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

25.05.2018
-
26.05.2018 

Пт-
Сб 

За 
окремим 
графіком 

 

Свято останнього дзвоника у загальноосвітніх 
навчальних закладах області. 

29.05.2018 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

  10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
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31.05.2018 Чт 14.00 Нарада з питань підготовки  двадцять першої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

За 
окремим 
графіком 

  Засідання постійних комісій обласної ради. 

 
   Особистий виїзний прийом головою обласної 

ради. 
 

   Робоча група з вивчення питання щодо 
забезпечення екологічної безпеки акваторії 
портів Миколаївської області. 
 

   Участь у робочих нарадах спільно з 
керівництвом обласної державної 
адміністрації. 
 

   Нарада з головами районних рад. 
 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 
 

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 
 

   Участь у роботі робочих груп із числа 
депутатів обласної ради. 
 

   Проведення виступів на телебаченні, «прямих 
ліній» тощо. 
 

   Вивчення питань, пов’язаних із виконанням 
обласних програм, у районах та містах 
області. 
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ЗАХОДИ, 
які проводить та в яких бере участь заступник голови обласної ради 

КРОТОВ Андрій Олександрович 
 

02.05.2018 Ср 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

04.05.2018 Пт 11.00 Зустріч керівництва області з ветеранами 
війни, святкові заходи з нагоди Дня пам’яті та 
примирення і 73-ї річниці Перемоги у Другій 
світовій війні. 
 

07.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

08.05.2018 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

  14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 

09.05.2018 Ср 10.00 Урочиста церемонія покладання квітів до 
меморіального комплексу на честь героїв-
десантників загону К.Ф.Ольшанського до Дня 
пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги 
у Другій світовій війні. 
 

10.05.2018  Чт 14.00 Нарада з питань підготовки  двадцять першої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

14.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

15.05.2018 Вт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 



5 
 

 

  10.00 Засідання тимчасової контрольної комісії з 
питань контролю за ефективністю 
використання бюджетних коштів усіх рівнів, 
які виділяються та використовуються на усіх 
видах ремонтних робіт на дорогах 
Миколаївської області. 
 

17.05.2018 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 

  12.00 Урочисте засідання до Дня науки. 
 

20.05.2018 Нд За 
окремим 
планом 

 

Церемонія покладання квітів до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій біля пам’ятника 
Героям Небесної Сотні. 

21.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

23.05.2018 Ср 09.00 Нарада з питань організації контролю 
постійною комісією обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму за виконанням рішень 
обласної ради та рекомендацій постійної 
комісії. 
 

  10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

25.05.2018
-
26.05.2018 

Пт-
Сб 

За 
окремим 
графіком 

 

Свято останнього дзвоника у загальноосвітніх 
навчальних закладах області. 

29.05.2018 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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  10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 

  13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

31.05.2018 Чт 14.00 Нарада з питань підготовки  двадцять першої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

За 
окремим 
графіком 

  Засідання постійних комісій обласної ради. 

   Особистий виїзний прийом громадян 
заступником голови обласної ради. 
 

   Участь у роботі робочих груп із числа 
депутатів обласної ради. 
 

   Вивчення питань, пов’язаних із виконанням 
обласних програм, у районах та містах 
області. 
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Розділ 1 
Засідання постійних комісій обласної ради 

 
15.05.2018 10.00 З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 
розвитку інфраструктури 

 
1. Про проведення ремонтних робіт на 

автомобільних дорогах загального користування.   
 
Різне. 
 
 

17.05.2018 10.00 З питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва 
 
1. Про стан виконання обласної Комплексної 

програми з розроблення (оновлення) містобудівної 
документації територій та створення (функціонування) 
служби містобудівного кадастру Миколаївської області 
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 11 березня 2016 року № 2. 
 

2. Про результати фінансово-господарської 
діяльності підприємств спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області за 2017 рік. 

 
Різне. 

 
 

23.05.2018 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 
спорту 

 
1. Про виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради від 22 листопада 2017 року № 3 «Про 
перспективи організації відпочинку та оздоровлення 
дітей у дитячих оздоровчих таборах, що перебувають в 
комунальній власності відповідних територіальних 
громад».  
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2. Про виконання рекомендацій постійної комісії 
обласної ради від 20 вересня 2017 року № 3 «Про 
передачу житлових будинків комунального закладу 
«Березківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» 
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області». 

 
3. Про звернення Новобузької райдержадмініст-

рації та районної ради щодо відновлення роботи 
Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів      
№ 1. 

 
4. Про необхідність проведення ремонтних робіт у 

Миколаївському академічному художньому російсь-
кому драматичному театрі. 

 
5. Про звернення Миколаївського міського голови 

щодо передачі до комунальної власності будівлі 
колишнього кінотеатру «Іскра». 

 
Різне. 

 
29.05.2018 10.00 З питань соціальної політики, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 
та туризму 

 
1. Про Стратегію розвитку охорони здоров’я в 

області з урахуванням реформування галузі. 
 
2. Про основні напрями використання коштів 

медичної субвенції з державного бюджету. 
 
3. Про виконання Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на період до 
2020 року. 

 
Різне. 
 

   

 
 
 



9 
 

 

Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

02.05.2018 Ср 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

04.05.2018 Пт 11.00 Зустріч керівництва області з ветеранами війни, 
святкові заходи з нагоди Дня пам’яті та 
примирення і 73-ї річниці Перемоги у Другій 
світовій війні. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.С.,  
Вербицький О.Г., Сєдова О.Г. 
 

07.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

08.05.2018 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 
Проводить: Кротов А.О. 
 
Відповідальна:  Сєдова О.Г. 
 

  14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 
 
Відповідальна:  Бурунова Л.П. 
 

09.05.2018 Ср 10.00 Урочиста церемонія покладання квітів до 
меморіального комплексу на честь героїв-
десантників загону К.Ф.Ольшанського до Дня 
пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги у 
Другій світовій війні. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.С.,  
Вербицький О.Г., Сєдова О.Г. 
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10.05.2018 Чт 14.00 Нарада з питань підготовки  двадцять першої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Т.С.,        
Вербицький О.Г.        
 

14.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

15.05.2018 Вт 10.00 
 

Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 
Проводить: Лісніченко В.А. 
 
Відповідальні: Кротов А.О., Олійникова В.А. 
 

  10.00 Організація та проведення засідання тимчасової 
контрольної комісії з питань контролю за 
ефективністю використання бюджетних коштів 
усіх рівнів, які виділяються та 
використовуються на усіх видах ремонтних 
робіт на дорогах Миколаївської області.  
 
Проводять: Бондар О.О., Кротов А.О. 
 
Відповідальний:  Вербицький О.Г. 
 

  16.00 Правове навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Бєлокуров С.О. 
 

16.05.2018 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 
ради. 
 
Проводить: Москаленко В.В. 
 
Відповідальна:  Бурунова Л.П. 
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17.05.2018 Чт 10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та 
капітального будівництва. 
 
Проводить: Ташлик Г.В. 
 
Відповідальні: Кротов А.О., Ткаченко О.Б. 
 

  12.00 Урочисте засідання до Дня науки. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.С.,  
Вербицький О.Г., Сєдова О.Г. 
 

20.05.2018 Нд За 
окремим 
планом 

 

Церемонія покладання квітів до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій біля пам’ятника 
Героям Небесної Сотні. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.С.,  
Вербицький О.Г., Сєдова О.Г. 
 

21.05.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

23.05.2018 Ср 09.00 Нарада з питань організації контролю постійною 
комісією обласної ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму 
за виконанням рішень обласної ради та 
рекомендацій постійної комісії. 
 
Проводить: Москаленко В.В.  
 
Відповідальна: Славська О.А. 
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  10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань культури, науки і 
освіти, сім'ї та молоді, спорту. 
 
Проводить: Іванова Н.В. 
 
Відповідальні: Кротов А.О., Бібік Т.М. 
 

24.05.2018 Чт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 
обласної ради. 
 
Відповідальний: Вербицький О.Г. 
 

25.05.2018
-
26.05.2018 

Пт-
Сб 

За 
окремим 
графіком 

 

Свято останнього дзвоника у загальноосвітніх 
навчальних закладах області. 

29.05.2018 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

  10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
Проводить: Лучний М.М. 
 
Відповідальні: Кротов А.О., Славська О.А. 
 

  13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 
Проводить: Кротов А.О. 
 
Відповідальна:  Сєдова О.Г. 
 

  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Сєдова О.Г. 
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31.05.2018 Чт 14.00 Нарада з питань підготовки  двадцять першої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Т.С.,        
Вербицький О.Г.        
 

  15.00 Засідання комісії з питань списання товарно-
матеріальних цінностей. 
 

Відповідальна:  Коваленко В.В. 
 
 

Відповідно 
до 
статті 
19 
Положен-
ня про 
постійні 
комісії 
обласної 
ради 
 

 За 
окремим 
графіком 

Засідання постійних комісій обласної ради. 

За 
окремим 
графіком 

  Особистий виїзний прийом громадян головою 
обласної ради. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 
 

   Особистий виїзний прийом громадян 
заступником голови обласної ради. 
 
Проводить: Кротов А.О. 
 
Відповідальна:  Бурунова Л.П. 
 

   Робоча група з вивчення питання щодо 
забезпечення екологічної безпеки акваторії 
портів Миколаївської області. 
 
Проводить: Катрич А.П. 
 
Відповідальний: Демченко Є.Ю. 
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   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 
 

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 
 

   Підготовка проектів розпоряджень голови 
обласної ради. 
 
Відповідальна: Сєдова О.Г. 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого апарату обласної ради 

 
Т.С.Лабарткава 
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Державні, професійні та інші свята, що відзначатимуться в Україні   
у травні 2018 року 

 
 

01 травня - День праці 
 

03 травня - Всесвітній день свободи друку 
 

07 травня 
 

- День радіо 

08 - 09 травня - Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв 
Другої Світової війни 
 

09 травня  - День Перемоги  
 

13 травня - День матері 
 

15 травня 
 

- Міжнародний день сімей 

18 травня - Міжнародний день музеїв 
 

20 травня - День пам’яті жертв політичних репресій 
 

 - День банківських працівників 
 

19 травня - День Європи 
 

 - День науки 
 

26 травня 
 

- День працівників видавництв, поліграфії і 
книгорозповсюдження 
 

27 травня - Трійця 
 

28 травня - День прикордонника 
 

29 травня - Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних 
Націй. 
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