
ЗАХОДИ, 

які проводить та в яких бере участь голова обласної ради 

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 

 

01.03.2019 Пт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин 

та соціального розвитку села. 

 

  11.00 

 

Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва. 

 

  13.00 Нарада з питань підготовки  двадцять шостої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

04.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

06.03.2019 Ср 12.00 Урочистості та святковий концерт до 

Міжнародного жіночого дня в обласному 

Палаці культури (м. Миколаїв,  

пл. Суднобудівників, 3). 

 

07.03.2019 Чт 09.00 Покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г. Шевченку з нагоди 205-ї річниці від дня 

народження  українського поета, художника, 

мислителя. 

 

11.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

12.03.2019 Вт 11.00 

 

Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 
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14.03.2019 Чт за 

окремим 

графіком 

 

Урочисті заходи до Дня українського 

добровольця. 

 

  10.00 

 

Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань культури, науки і освіти, сім’ї та 

молоді, спорту. 

 

18.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

20.03.2019 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою 

обласної ради. 

 

25.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

27.03.2019 Ср 

 

12.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних 

ресурсів. 

 

 

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. 
 

   Участь у роботі робочих груп із числа 

депутатів обласної ради. 
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   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 

 

01.03.2019 Пт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин 

та соціального розвитку села. 

 

  11.00 

 

Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва. 

 

  13.00 Нарада з питань підготовки  двадцять шостої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

04.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

  13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 

 

06.03.2019 Ср 12.00 Урочистості та святковий концерт до 

Міжнародного жіночого дня в обласному 

Палаці культури (м. Миколаїв,  

пл. Суднобудівників, 3). 

 

07.03.2019 Чт 09.00 Покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г. Шевченку з нагоди 205-ї річниці від дня 

народження  українського поета, художника, 

мислителя. 

 

11.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

12.03.2019 Вт 11.00 

 

Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 
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  14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником 

голови обласної ради. 

 

14.03.2019 Чт за 

окремим 

графіком 

 

Урочисті заходи до Дня українського 

добровольця. 

 

  10.00 

 

Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань культури, науки і освіти, сім’ї та 

молоді, спорту. 

 

18.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

25.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

26.03.2019 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 

 

27.03.2019 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних 

ресурсів. 

 

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 

 

01.03.2019 10.00 З питань аграрної політики, земельних відносин та 

соціального розвитку села 

 

1. Про використання коштів обласного та 

державного бюджетів на проведення усіх видів 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого та державного значення 

Миколаївської області, мостових переходів у 2018 році 

та пропозиції щодо фінансування дорожніх робіт із 

бюджетів усіх рівнів на автомобільних дорогах 

Миколаївської області та мостових переходах у         

2019 році. 

 

 2. Про внесення змін до перспективного плану 

формування територій громад Миколаївської області. 

 

 3. Про використання невитребуваних земельних 

паїв. 

 

 4. Про виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради від 10 січня 2019 року щодо 

використання земельних ділянок сільськогос-

подарського призначення бюджетними установами 

(закладами охорони здоров’я, загальноосвітніми та 

дошкільними навчальними закладами).  

 

 Різне. 

 

01.03.2019 11.00 З питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва 

 

1. Про стан виконання обласної Програми 

«Питна вода Миколаївщини» на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 28 березня 

2008 року № 5. 

 

2. Про стан виконання обласної Програми 

поводження з твердими побутовими відходами в 

Миколаївській області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 21 листопада 
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2008 року № 6. 

 

3. Про стан виконання обласної Програми 

часткового відшкодування кредитів на реалізацію 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді на    

2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 

від 11 березня 2016 року № 3. 

 

4. Про стан виконання Комплексної 

соціально-економічної програми забезпечення 

громадян житлом у Миколаївській області на           

2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради 

від 21 грудня 2017 року № 23. 
 

Різне. 

 

12.03.2019 11.00 З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 

розвитку інфраструктури 

 

1. Про звернення органів місцевого 

самоврядування стосовно ремонту доріг місцевого 

значення. 

 

2. Про перспективний план ремонту 

автомобільних доріг державного та місцевого значення 

на 2019 рік. 

 

Різне. 
 

14.03.2019 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 

спорту 

 

1. Про хід виконання обласної Програми 

підтримки вітчизняного книговидання, книгороз-

повсюдження та популяризації української книги у 

Миколаївській області на 2017-2021 роки.  

 

2. Про виконання Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в Миколаївській області на           

2014-2018 роки. 

 

3. Про хід виконання рішення обласної ради від    

21 грудня 2017 року № 32 «Про надання згоди на 

безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 
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власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність 

територіальної громади міста Миколаєва». 

 

4. Про лист Широколанівської сільської ради щодо 

виділення коштів на будівництво шкільного 

спортивного стадіону. 

 

5. Про лист Новобузької районної державної 

адміністрації щодо виділення коштів з обласного 

бюджету як співфінансування з метою проведення 

ремонтних робіт Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

 

6. Про висунення кандидатури на відзначення 

щорічною Премією Верховної Ради України. 

 

 

27.03.2019 12.00 З питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів 

 

1. Про надання у користування мисливських угідь. 

 

Різне. 
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Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

01.03.2019 Пт 10.00 Організація та проведення засідання постійної 

комісії обласної ради з питань аграрної 

політики, земельних відносин та соціального 

розвитку села. 

 

Проводить: Кормишкін Ю. 

 

Відповідальні: Кротов А., Адубецька О. 

 

  11.00 

 

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., Ткаченко О. 

 

  13.00 Нарада з питань підготовки  двадцять шостої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко В. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Т., Вербицький О.        

 

  14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 

обласної ради. 
 

Відповідальний: Вербицький О. 

 

04.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 

 

  13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

Проводить: Кротов А. 

 

Відповідальна:  Сєдова О. 
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06.03.2019 Ср 12.00 Урочистості та святковий концерт до 

Міжнародного жіночого дня в обласному Палаці 

культури (м. Миколаїв, пл. Суднобудівників, 3). 

 

Відповідальні:  Лабарткава Т., Вербицький О., 

Сєдова О. 

 

07.03.2019 Чт 09.00 Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку 

з нагоди 205-ї річниці від дня народження  

українського поета, художника, мислителя. 

 

Відповідальні:  Лабарткава Т., Вербицький О., 

Сєдова О. 

 

11.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 

 

12.03.2019 Вт 11.00 

 

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-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником 

голови обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л. 
 

  16.00 Правове навчання працівників виконавчого 

апарату обласної ради. 
 

Проводить: Бєлокуров С. 
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14.03.2019 Чт за 

окремим 

графіком 

 

Урочисті заходи до Дня українського 

добровольця. 

 

Відповідальні:  Лабарткава Т., Вербицький О., 

Сєдова О. 

 

   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. 

 

  14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 

обласної ради. 
 

Відповідальний: Вербицький О. 

 

18.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 

 

20.03.2019 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 

ради. 
 

Проводить: Москаленко В. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л. 
 

25.03.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, начальників 

відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 

 

26.03.2019 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

Проводить: Кротов А. 

 

Відповідальна:  Сєдова О. 
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  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 

апарату обласної ради. 

 

Проводить: Сєдова О. 

 

27.03.2019 Ср 12.00 

 

Організація та проведення засідання постійної 

комісії обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів. 

 

Проводить: Власенко А. 
 

Відповідальні: Кротов А., Демченко Є. 

 

28.03.2019 Чт 15.00 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:  Бурунова Л. 

 

   Особистий виїзний прийом громадян 

заступником голови обласної ради. 

 

Проводить: Кротов А. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л. 

 

   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 березні 2019 року 
 

08 березня -  Міжнародний жіночий день 

 

09 березня -  День землевпорядника України 

 

14 березня 

 

-  День українського добровольця 

15 березня 

 

- День захисту прав споживачів 

 

18 березня -  День працівника податкової та митної справи України 

 

21 березня -  Міжнародний день лялькаря 

  

25 березня -  День Служби безпеки України 

 

26 березня -  День Національної гвардії України 

 

27 березня -  Міжнародний день театру. 

 
 

  

 

 


