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

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
02.08.2018 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 

06.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

13.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

15.08.2018 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою 
обласної ради. 
 

16.08.2018 Чт 13.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

20.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

22.08.2018 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

23.08.2018 Чт За 
окремим 
графіком 

Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня державного Прапора 
України на майданчику перед адміністра-
тивною будівлею обласної ради та на площі 
Соборній в м. Миколаєві. 
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  За 
окремим 
графіком 

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. 
 

24.08.2018 Пт За 
окремим 
графіком 

 

Закриття оздоровчого сезону в оздоровчому 
центрі «Орлятко» Миколаївської обласної 
ради для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в с. Рибаківка 
Березанського району. 
 

27.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

28.08.2018 Вт За 
окремим 
графіком 

 

Засідання розширеної підсумкової колегії 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації в обласному Палаці 
культури. 
 

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

За 
окремим 
графіком 
 

  Особистий виїзний прийом головою обласної 
ради. 
 

   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. 
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   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 
 

02.08.2018 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 

06.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

07.08.2018 Вт 14.00 
 

Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

13.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

14.08.2018 Вт 14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 

16.08.2018 Чт 13.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

20.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

22.08.2018 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

23.08.2018 Чт За 
окремим 
графіком 

Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня державного Прапора 
України на майданчику перед адміністра-
тивною будівлею обласної ради та на площі 
Соборній в м. Миколаєві. 
 
 
 



5 
 

 

  За 
окремим 
графіком 

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. 
 

24.08.2018 Пт За 
окремим 
графіком 

 

Закриття оздоровчого сезону в оздоровчому 
центрі «Орлятко» Миколаївської обласної 
ради для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в с. Рибаківка 
Березанського району. 
 

27.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

28.08.2018 Вт За 
окремим 
графіком 

 

Засідання розширеної підсумкової колегії 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації в обласному Палаці 
культури. 
 

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

  14.00 
 

Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

За 
окремим 
графіком 

  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 

 
02.08.2018 10.00 З питань соціальної політики, охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму 

 
1. Про відкриття у м. Южноукраїнську відділення 

нефрології і діалізу Миколаївської обласної клінічної 
лікарні Миколаївської обласної ради. 

2. Про виділення з обласного бюджету коштів на 
ремонт комунального закладу «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської 
міської ради». 

3. Про виконання та фінансування обласних та 
державних медичних програм у 2017-2018 роках, 
використання коштів медичної субвенції з державного 
бюджету. 

4. Про виконання рекомендацій постійної комісії 
обласної ради від 03 липня 2018 року № 1 про внесення 
доповнення до Комплексної програми соціального 
захисту населення «Турбота» на період до 2020 року 
щодо надання матеріальної допомоги на лікування 
важкохворих мешканців Миколаївської області. 

5. Про матеріально-технічне забезпечення, 
розвиток структури Миколаївської обласної  клінічної 
лікарні Миколаївської обласної ради (з виїздом до 
Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаїв-
ської обласної ради). 

 
Різне. 
 

22.08.2018 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 
спорту 

 
1. Про стан підготовки закладів освіти до нового 

2018-2019 навчального року. 
2. Про хід виконання рекомендацій постійної 

комісії обласної ради від 27 квітня 2018 року № 1 «Про 
підготовку та проведення оздоровчої кампанії 
відповідно до обласної Програми відпочинку та 
оздоровлення дітей Миколаївської області на           
2014-2018 роки». 
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3. Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради від 21 червня № 5 та від 30 травня 
2018 року № 5 «Про депутатське звернення депутата 
обласної ради Катрича А.П. щодо діяльності комуналь-
ного закладу «Центр фінансово-статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного та інформацій-
ного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської 
обласної ради». 

4. Про депутатське звернення депутата обласної 
ради М. Талпи щодо виділення коштів для придбання 
автобусу з метою підвезення дітей до Романовобал-
ківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Первомайського району. 

5. Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії від 27 квітня 2018 року № 4 «Про депутатське 
звернення депутата обласної ради Талпи М.В. щодо 
функціонування спортивного комплексу, який 
розташований за адресою м. Миколаїв, пр-т Героїв 
України, 4». 

 
28.08.2018 10.00 З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 
розвитку інфраструктури 

 
1. Про хід виконання Програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 
Різне. 
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Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

02.08.2018 Чт 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. 
 
Відповідальні: Кротов А., Славська О. 
 

03.08.2018 Пт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 
обласної ради. 
 
Відповідальний: Вербицький О. 
 

06.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 
 

07.08.2018 Вт 14.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 
Проводить: Кротов А. 
 
Відповідальна:  Сєдова О. 
 

13.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 
 

14.08.2018 Вт 14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 
Проводить: Кротов А. 
 
Відповідальна:  Дрозд О. 
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  16.00 Правове навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Бєлокуров С. 
 

15.08.2018 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 
ради. 
 
Проводить: Москаленко В. 
 
Відповідальна:  Дрозд О. 
 

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

16.08.2018 Чт 13.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
Проводить: Москаленко В. 
 

Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О. 
 

20.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 
 

22.08.2018 Ср 10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань культури, науки і 
освіти, сім'ї та молоді, спорту. 
 
Проводить: Іванова Н. 
 
Відповідальні: Кротов А., Бібік Т. 
 

23.08.2018 Чт За 
окремим 
графіком 

Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня державного Прапора 
України на майданчику перед адміністра-
тивною будівлею обласної ради та на площі 
Соборній в м. Миколаєві. 
 
Відповідальні: Лабарткава Т.,  
Вербицький О., Сєдова О. 
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  За 
окремим 
графіком 

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. 
 
Відповідальні: Лабарткава Т.,  
Вербицький О., Сєдова О. 
 

27.08.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 
 

28.08.2018 Вт За 
окремим 
графіком 

 

Засідання розширеної підсумкової колегії 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації в обласному Палаці 
культури. 
 
Відповідальні: Лабарткава Т.,  
Вербицький О., Сєдова О. 
 

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

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

  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Сєдова О. 
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31.08.2018 Пт 14.00 Засідання комісії з питань списання товарно-
матеріальних цінностей. 
 
Відповідальна:  Коваленко В. 
 

За 
окремим 
графіком 

  Особистий виїзний прийом громадян головою 
обласної ради. 
 
Проводить: Москаленко В. 
 
Відповідальна: Дрозд О. 
 

   Особистий виїзний прийом громадян 
заступником голови обласної ради. 
 
Проводить: Кротов А. 
 
Відповідальна:  Дрозд О. 
 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 
 

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 
 

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

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого апарату обласної ради 

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

 
 

02.08.2018 - День високомобільних десантних військ Збройних сил 
України 
 

05.08.2018 - День Повітряних Сил Збройних Сил України 
- День залізничника 
 

08.08.2018 - День військ зв’язку України 
 

12.08.2018 - День будівельника 
- День працівників ветеринарної медицини 
 

15.08.2018 - День археолога 
 

19.08.2018 - День пасічника 
 

23.08.2018 - День Державного Прапора України 
 

24.08.2018 - День незалежності України 
 

25.08.2018 - День авіації України. 
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