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

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
01.10.2019 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

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

02.10.2019 Ср 12.00 Урочисті збори, присвячені Дню працівників 
освіти області. 
 

04.10.2019 Пт 11.00 Нарада з питань підготовки  двадцять дев'ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

07.05.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

09.10.2019 Ср 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

11.10.2019 Пт За 
окремим 
планом 

 

Урочистості до Дня захисника України. 

15.10.2019 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради. 
 

16.10.2019 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою 
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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  11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань аграрної політики, земельних відносин 
та соціального розвитку села. 
 

17.10.2019 Чт 11.00 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. 
 

21.10.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

23.10.2019 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

25.10.2019 Пт 13.00 Засідання клубу фронтових друзів 
"Переможці". Святковий концерт до 75-ї 
річниці вигнання нацистів з України в 
обласному Палаці культури. 
 

28.10.2019 Пн 10.00 Покладання квітів до меморіального 
комплексу на честь героїв-десантників загону 
К.Ф.Ольшанського з нагоди 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України. 
 

29.10.2019 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

За 
окремим 
планом 

 

  Сесія обласної ради сьомого скликання. 
 

За 
окремим 
планом 

 

  Засідання президії обласної ради. 
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За 
окремим 
планом 

  Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 

За 
окремим 
графіком 

  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 
 

01.10.2019 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

02.10.2019 Ср 12.00 Урочисті збори, присвячені Дню працівників 
освіти області. 
 

04.10.2019 Пт 11.00 Нарада з питань підготовки  двадцять дев'ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

07.10.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

08.10.2019 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

  14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 

09.10.2019 Ср 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питаньпромислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

11.10.2019 Пт За 
окремим 
планом 

 

Урочистості до Дня захисника України. 

15.10.2019 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

16.10.2019 Ср 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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  11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань аграрної політики, земельних відносин 
та соціального розвитку села. 
 

17.10.2019 Чт 11.00 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. 
 

21.10.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

23.10.2019 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

25.10.2019 Пт 13.00 Засідання клубу фронтових друзів 
"Переможці". Святковий концерт до 75-ї 
річниці вигнання нацистів з України в 
обласному Палаці культури. 
 

28.10.2019 Пн 10.00 Покладання квітів до меморіального 
комплексу на честь героїв-десантників загону 
К.Ф.Ольшанського з нагоди 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України. 
 

29.10.2019 Вт 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. 
 

За 
окремим 
планом 

 

  Сесія обласної ради сьомого скликання. 
 

За 
окремим 
планом 

  Засідання президії обласної ради. 
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За 
окремим 
планом 

  Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 

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 

 
09.10.2019 Ср З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 
розвитку інфраструктури 

 
1. Про проєкт Програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області. 
2. Про реорганізацію Дочірнього підприємства "Мико-
лаївський облавтодор" Відкритого акціонерного 
товариства "Державна акціонерна компанія 
"Автомобільні дороги України". 
 

16.10.2019 10.00 З питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 

та туризму 
 

1. Про виконання заходів обласної Програми боротьби 
з онкологічними захворюваннями за 2018-2019 роки (у 
тому числі використання коштів субвенції з місцевих 
бюджетів на придбання радіотерапевтичного 
комплексу, проведення капітального ремонту 
радіологічного відділення Миколаївського обласного 
онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради 
тощо). 
2. Про фінансування у 2019 році капітального ремонту 
відділення гематології Миколаївської обласної 
клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 
3. Про виконання заходів Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 
2020 року за 2018-2019 роки (у тому числі забезпечення 
надання адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області, у тому числі на обстеження та 
лікування дітей, придбання житла громадянам та 
членам їх сімей, які потребують поліпшення житлових 
умов тощо). 
 4. Про звернення Миколаївського фонду 
«Любисток» щодо забезпечення належного 
фінансування заходів з протидії торгівлі людьми 
відповідно до заходів Соціальної комплексної програми 
підтримки сім`ї та дітей, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області  
на 2017-2021 роки. 
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16.10.2019 11.00 З питань аграрної політики, земельних відносин та 
соціального розвитку села 

 
1. Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Миколаївської області. 
 
Різне. 

 
23.10.2019 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 

спорту 
 

1. Про хід виконання Програми розвитку освіти 
Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
2. Про лист представника Уповноваженого в південних 
областях Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо результатів 
моніторингового візиту до Новопетрівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської 
обласної ради. 
3. Про звернення профспілкового комітету 
Снігурівського професійного ліцею щодо виділення 
додаткових коштів на оплату праці викладачів закладу. 
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Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

01.10.2019 ВТ 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 
Проводить: Москаленко В. 
 

02.10.2019 Ср 12.00 Урочисті збори, присвячені Дню працівників 
освіти області. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.,  
Вербицький О., Сєдова О. 
 

04.10.2019 Пт 11.00 Нарада з питань підготовки  двадцять дев'ятої 
сесії обласної ради сьомого скликання. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.,  
Вербицький О., Сєдова О. 
 

07.10.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 
Проводить: Москаленко В. 
 

08.10.2019 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 
Проводить: Кротов А. 
 
Відповідальна:  Сєдова О. 
 

  14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 
Проводить: Кротов А. 
 
Відповідальна:  Бурунова Л. 
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09.10.2019 Ср 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. 
 

Відповідальна:  Олійникова В. 
 

11.10.2019 Пт За 
окремим 
планом 

 

Урочистості до Дня захисника України. 
 
Відповідальні: Лабарткава. Т.,  
Вербицький О., Сєдова О. 
 

15.10.2019 Вт 09.00 
 

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

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

16.10.2019 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 
ради. 
 

Проводить: Москаленко В. 
 
Відповідальна:  Бурунова Л. 
 

  10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
Проводить: Лучний М. 
 
Відповідальна: Славська О. 
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  11.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань аграрної 
політики, земельних відносин та соціального 
розвитку села. 
 
Проводить: Кормишкін Ю. 
 
Відповідальна: Адубецька О. 
 

17.10.2019 Чт 11.00 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. 
 
Проводить: Бондар О. 
 
Відповідальна: Олійникова В. 
 

21.10.2019 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко В. 
 

23.10.2019 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 
спорту. 
Проводить: Іванова Н. 
 
Відповідальна: Бібік Т. 
 

25.10.2019 Пт 13.00 Засідання клубу фронтових друзів "Переможці". 
Святковий концерт до 75-ї річниці вигнання 
нацистів з України в обласному Палаці 
культури. 
 
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О., 
Сєдова О. 
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28.10.2019 Пн 10.00 Покладання квітів до меморіального комплексу 
на честь героїв-десантників загону 
К.Ф.Ольшанського з нагоди 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України. 
 
Відповідальні: Лабарткава Т., Вербицький О., 
Сєдова О. 
 

29.10.2019 Вт 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. 
 

30.10.2019 Ср 16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Сєдова О. 
 

31.10.2019 Чт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 
обласної ради. 
 
Відповідальний: Вербицький О. 
 

  15.00 Засідання комісії з питань списання товарно-
матеріальних цінностей. 
 

Відповідальна:  Коваленко В. 
 
 

За 
окремим 
планом 

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

 

  Підготовка та проведення засідання президії 
обласної ради. 
 

Проводить: Москаленко В. 
 
Відповідальні: Лабарткава Т., Славська О. 
 

За 
окремим 
планом 

  Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 
Проводить: Москаленко В. 
 
Відповідальна: Лабарткава Т.           
 

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 

 
Тетяна Лабарткава

 


