
ЗАХОДИ, 

які проводить та в яких бере участь голова обласної ради 

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 

 

03.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

  За 

окремим 

графіком 

Святкування Дня знань у загальноосвітніх 

школах м.Миколаєва та Миколаївської 

області. 
 

05.09.2018 Ср 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради  з питань соціальної політики, охорони 

здоров'я, материнства, дитинства, розвитку 

зон відпочинку та туризму (виїзне засідання). 
 

06.09.2018 Чт 11.00 Участь у спільному засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань промислової політики 

та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та 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. 

 

10.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

12.09.2018 Ср 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів. 

 

13.09.2018 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

17.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  
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11.09.2018 Вт 11.00 Участь у відкритті інклюзивно-ресурсного 

центру Снігурівської районної ради. 
 

18.09.2018 Вт 10.00 Участь у відкритті ресурсної кімнати у 

Вознесенській  загальноосвітній школі № 4  

Вознесенської міської ради. 

 

19.09.2018 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою 

обласної ради. 
 

  10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї 

та молоді, спорту. 

 

21.09.2018 Пт 09.00 Покладання квітів до пам’ятника В.О. Лягіну 

з нагоди Дня партизанської слави. 

 

24.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

27.09.2018 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

28.09.2018 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

31.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

За 

окремим 

графіком 

  Двадцять друга сесія обласної ради сьомого 

скликання. 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 

 

 

   Участь у роботі робочих груп із числа 

депутатів обласної ради. 

 

   Проведення прес-конференцій голови 

обласної ради, виступів на телебаченні, 
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«прямих ліній» тощо. 

 

   Проведення селекторних нарад. 

 

   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 

 

03.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

  За 

окремим 

графіком 

Святкування Дня знань у загальноосвітніх 

школах м.Миколаєва та Миколаївської 

області. 

 

04.09.2018 Вт 15.00 Проведення засідання Комісії з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної 

ради та  Подякою обласної ради. 
 

05.09.2018 Ср 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань соціальної політики, охорони 

здоров'я, материнства, дитинства, розвитку 

зон відпочинку та туризму (виїзне засідання). 

 

06.09.2018 Чт 11.00 Участь у спільному засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань промислової політики 

та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та 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. 

 

10.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

11.09.2018 Вт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником 

голови обласної ради. 

 

12.09.2018 Ср 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів. 
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13.09.2018 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

17.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

19.09.2018 Ср 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї 

та молоді, спорту. 

 

21.09.2018 Пт 09.00 Покладання квітів до пам’ятника В.О. Лягіну 

з нагоди Дня партизанської слави. 

 

24.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  
 

25.09.2018 Вт 15.00 Засідання Комісії з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та  

Подякою обласної ради. 
 

27.09.2018 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

28.09.2018 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

31.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  
 

За 

окремим 

графіком 

  Двадцять друга сесія обласної ради сьомого 

скликання. 
 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 

   Участь у роботі робочих груп із числа 

депутатів обласної ради. 
 

   Вивчення питань, пов’язаних із виконанням 

обласних програм, у районах та містах 

області. 



6 

 

 

Розділ 2 

Засідання постійних комісій обласної ради 

 

05.09.2018 10.00 З питань соціальної політики, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 

та туризму(виїзне засідання). 
 

1. Про виконання та фінансування обласних та 

державних медичних програм у 2017-2018 роках, 

використання коштів медичної субвенції з державного 

бюджету. 

2. Різне. 
 

06.09.2018 11.00 З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 

розвитку інфраструктури.  
 

1. Про лист Вітовської райдержадміністрації 

стосовно вирішення питання проїзду важковагового 

транспорту по автомобільній дорозі "Михайло-Ларине 

– Грейгове". 

2. Про колективне звернення жителів с. Лиса 

Гора Первомайського району стосовно вирішення 

питання забезпечення населення скрапленим газом. 

3. Різне. 
 

12.09.2018 11.00 З питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів. 
 

1. Про функціонування регіональних 

ландшафтних парків та стоврення нових об’єктів 

природно-заповідного фонду Миколаївської області. 

2. Про звернення, які надійшли до постійної 

комісії обласної ради. 

3. Різне. 
 

19.09.2018 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 

спорту. 
 

1. Про проект обласної Цільової національно-

культурної програми «Збереження та розвиток етнічної, 

культурної та мовної самобутності національних 

меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 роки та 

виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради від 21 червня 2018 року № 4. 

2. Про проект Програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки. 

3.  Різне. 
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Розділ 3 

Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 

 

03.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

04.09.2018 Вт 15.00 Засідання Комісії з питань нагородження Почесною 

грамотою обласної ради та  

Подякою обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 
 

Відповідальна: Сєдова О.Г. 
 

05.09.2018 Ср 10.00 Виїзне засідання постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 
 

Проводить: Лучний М.М. 
 

Відповідальна: Славська О.А. 

 

06.09.2018 Чт 11.00 Спільне засідання постійної комісії обласної ради з 

питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 

розвитку інфраструктури та 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.  
 

Проводить: Колесніков В.В., Бондар О.О. 

 

Відповідальна: Олійникова В.В. 

 

10.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 
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11.09.2018 Вт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником голови 

обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 

 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

  16.00 Правове навчання працівників виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

Проводить: Бєлокуров С.О. 

 

12.09.2018 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів. 

 

Проводить: Власенко А.В. 

 

Відповідальний: Демченко Є.Ю. 

 

13.09.2018 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої  сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

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

17.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 

 

18.09.2018 Вт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 

обласної ради. 
 

Відповідальний: Вербицький О.Г. 

 

 

19.09.2018 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 

ради. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

 



9 

 

 

  10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 

 

Проводить: Іванова Н.В. 

 

Відповідальна: Бібік Т.М. 

 

24.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 

 

25.09.2018 Вт 15.00 Засідання Комісії з питань нагородження Почесною 

грамотою обласної ради та  

Подякою обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 
 

Відповідальна: Сєдова О.Г. 
 

  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 

апарату обласної ради. 

 

Проводить: Лабарткава Т.С. 
 

Відповідальна: Сєдова О.Г. 
 

27.09.2018 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  двадцять другої  сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

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

 

28.09.2018 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

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

головні спеціалісти організаційного відділу. 
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  14.00 Засідання комісії з питань списання товарно-

матеріальних цінностей. 

 

Відповідальні: Лабарткава Т.С., Коваленко В.В. 

 

31.09.2018 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В.В. 

 

За 

окремим 

графіком 

  Двадцять друга сесія обласної ради сьомого 

скликання. 

   Участь у робочих нарадах спільно з керівництвом 

обласної державної адміністрації. 

 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 
 

   Вивчення питань, порушених органами місцевого 

самоврядування. 
 

   Участь у роботі робочих груп із числа депутатів 

обласної ради. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату обласної ради 
 

 

 

 

Т. Лабарткава 

 


