ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь голова обласної ради
МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна
02.05.2019

Чт

14.00

Нарада з питань підготовки двадцять шостої
сесії обласної ради сьомого скликання.

06.05.2019

Пн

09.00

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

07.05.2019

Вт

13.00

Святковий концерт у клубі фронтових друзів
«Переможці» до Дня пам’яті та примирення і
з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні в обласному Палаці
культури.

II декада

За
Двадцять шоста
окремим сьомого скликання.
планом

сесія

обласної

II декада

За
Засідання президії обласної ради.
окремим
планом

II декада

Нарада з відпрацювання сесійних питань,
За
окремим оформлення протокольних доручень.
планом

ради

13.05.2019

Пн

09.00

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

14.05.2019

Вт

11.00

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

15.05.2019

Ср

09.0011.00

Особистий прийом громадян головою
обласної ради.

2
10.00

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

11.00

Урочисте засідання до Дня науки в
Миколаївському обласному Будинку
художньої творчості.

16.05.2019

Чт

14.00

Святкова програма, присвячена Дню Європи в
Україні, Дню вишиванки та 65-річчю від дня
заснування Миколаївського коледжу культури
і мистецтв в обласному Палаці культури.

19.05.2019

Нд

10.00

Урочистості з нагоди відкриття місячника
заходів до Міжнародного олімпійського дня
(м. Миколаїв, площа Соборна,
вул. Адміральська).

20.05.2019

Пн

09.00

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

27.05.2019

Пн

09.00

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

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.

3
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.

4
ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь заступник голови обласної ради
КРОТОВ Андрій Олександрович
02.05.2019

Чт

14.00

Нарада з питань підготовки двадцять шостої
сесії обласної ради сьомого скликання.

06.05.2019

Пн

09.00

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

07.05.2019

Вт

10.00

Засідання Комісії з питань нагородження.

13.00

Святковий концерт у клубі фронтових друзів
«Переможці» до Дня пам’яті та примирення і
з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні в обласному Палаці
культури.

II декада

За
Двадцять шоста
окремим сьомого скликання.
планом

сесія

обласної

II декада

За
Засідання президії обласної ради.
окремим
планом

II декада

Нарада з відпрацювання сесійних питань,
За
окремим оформлення протокольних доручень.
планом

ради

13.05.2019

Пн

09.00

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

14.05.2019

Вт

11.00

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

5

15.05.2019

Ср

14.0016.00

Особистий прийом громадян заступником
голови обласної ради.

10.00

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

11.00

Урочисте засідання до Дня науки в
Миколаївському обласному Будинку
художньої творчості.

16.05.2019

Чт

14.00

Святкова програма, присвячена Дню Європи в
Україні, Дню вишиванки та 65-річчю від дня
заснування Миколаївського коледжу культури
і мистецтв в обласному Палаці культури.

19.05.2019

Нд

10.00

Урочистості з нагоди відкриття місячника
заходів до Міжнародного олімпійського дня
(м. Миколаїв, площа Соборна,
вул. Адміральська).

20.05.2019

Пн

09.00

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

27.05.2019

Пн

09.00

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

28.05.2019

Вт

13.00

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.

6
Розділ 1
Засідання постійних комісій обласної ради
14.05.2019

11.00

З питань промислової політики та підприємництва,
енергетики та енергозбереження, транспорту та
розвитку інфраструктури
1. Про перспективний план фінансування
дорожніх робіт із бюджетів усіх рівнів на
автомобільних дорогах Миколаївської області у
2019 році.
2. Про план розподілу субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної
власності
у
населених
пунктах
Миколаївської області.
3. Про фінансове, матеріально-технічне та
кадрове
забезпечення
районних
філій
ДП «Миколаївський облавтодор».
4. Про звернення депутатів Новоодеської
районної ради сьомого скликання до Миколаївської
обласної ради, Миколаївської обласної державної
адміністрації щодо незадовільного стану автомобільних
доріг.
5. Про зміну графіка доставки з одноразової на
дворазову на тиждень поштових відправлень у
відділенні зв’язку с. Тарасівка Первомайського району
Миколаївської області.
6. Про Звернення депутата обласної ради
Невеселого В. стосовно забезпечення сіл Миколаївської
області транспортним сполученням із районними
центрами.
7. Про лист ініціативної групи стосовно
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради щодо
необхідності прийняття проектів Законів України
№ 9518 та 9519, спрямованих на спрощення
розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та
суттєвого зменшення податків під час придбання
автомобілів.

7
15.05.2019

10.00

З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді,
спорту
1. Про передбачення у місцевих бюджетах коштів
для забезпечення стимулювання роботи тренерськовикладацького складу та фахівців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл усіх типів.
2. Про звернення громадянки Гуменюк Н. щодо
ситуації, яка склалася у державному навчальному
закладі «Вище професійне училище № 7».
3. Про колективне звернення жителів села
Поріччя щодо закриття Порічанської загальноосвітньої
школи
І-ІІ
ступенів
Веселинівського
району
Миколаївської області.
4. Про колективне звернення членів колективу
комунального закладу «Загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної
освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської
обласної ради.
5. Про лист управління молоді та спорту
облдержадміністрації щодо сприяння у виділенні
фінансового ресурсу для проведення ремонтних робіт у
спортивному комплексі Миколаївської обласної
комунальної комплексної спортивної школи.

8

Розділ 2
Організаційна робота виконавчого
апарату обласної ради
02.05.2019

Чт

14.00

Нарада з питань підготовки двадцять шостої
сесії обласної ради сьомого скликання.
Проводить: Москаленко В.
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О.

15.00

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

06.05.2019

Пн

09.00

Робоча нарада за участю заступника голови
обласної ради, керуючого справами, начальників
відділів виконавчого апарату обласної ради.
Проводить: Москаленко В.

07.05.2019

Вт

10.00

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

13.00

Святковий концерт у клубі фронтових друзів
«Переможці» до Дня пам’яті та примирення і з
нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні в обласному Палаці
культури.
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О.,
Сєдова О.

II декада

За
Двадцять шоста
окремим сесія обласної ради сьомого скликання.
планом
Проводить: Москаленко В.
Відповідальні: Кротов А., Лабарткава Т.,
Вербицький О.

9
II декада

За
Підготовка та проведення засідання президії
окремим обласної ради.
планом
Проводить: Москаленко В.
Відповідальні: Лабарткава Т., Славська О.
Нарада з відпрацювання сесійних питань,
За
окремим оформлення протокольних доручень.
планом
Проводить: Москаленко В.

II декада

Відповідальна: Лабарткава Т.
13.05.2019

Пн

09.00

Робоча нарада за участю заступника голови
обласної ради, керуючого справами, начальників
відділів виконавчого апарату обласної ради.
Проводить: Москаленко В.

14.05.2019

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.

14.0016.00

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.

10
15.05.2019

Ср

09.0011.00

Особистий прийом громадян головою обласної
ради.
Проводить: Москаленко В.
Відповідальна: Бурунова Л.

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.

11.00

Урочисте засідання до Дня науки в
Миколаївському обласному Будинку художньої
творчості.
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О.,
Сєдова О.

16.05.2019

Чт

14.00

Святкова програма, присвячена Дню Європи в
Україні, Дню вишиванки та 65-річчю від дня
заснування Миколаївського коледжу культури і
мистецтв в обласному Палаці культури.
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О.,
Сєдова О.

19.05.2019

Нд

10.00

Урочистості з нагоди відкриття місячника
заходів до Міжнародного олімпійського дня
(м. Миколаїв, площа Соборна,
вул. Адміральська).
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О.,
Сєдова О.

20.05.2019

Пн

09.00

Робоча нарада за участю заступника голови
обласної ради, керуючого справами, начальників
відділів виконавчого апарату обласної ради.
Проводить: Москаленко В.

11
22.05.2019

Ср

14.00

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

27.05.2019

Пн

09.00

Робоча нарада за участю заступника голови
обласної ради, керуючого справами, начальників
відділів виконавчого апарату обласної ради.
Проводить: Москаленко В.

28.05.2019

Вт

13.00

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

16.00

Професійне навчання працівників виконавчого
апарату обласної ради.
Проводить: Сєдова О.

31.05.2019

Пт

13.00

Засідання комісії з питань списання товарноматеріальних цінностей.
Відповідальна: Коваленко В.

Відповідно
до
статті
19
Положення 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.
Відповідальна: Бурунова Л.

12
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

13
Державні, професійні та інші свята, що відзначатимуться в Україні
у травні 2019 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
- День Європи

12 травня

- День матері

15 травня

- Міжнародний день сімей

18 травня

- Міжнародний день музеїв
- День науки

19 травня

- День пам’яті жертв політичних репресій

20 травня

- День банківських працівників

23 травня

- Свято Героїв

25 травня

- День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження

28 травня

- День прикордонника

29 травня

- Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних
Націй.

