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

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
02.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 

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

  12.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 

03.03.2020 Вт 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 промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

  12.00 
 

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

04.03.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань законності, депутатської діяльності, 
антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування 
та засобами масової інформації. 
 

  11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних 
ресурсів. 
 
 
 
 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
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05.03.2020 Чт 11.00 Тридцять друга позачергова сесія обласної 
ради сьомого скликання.  
 

06.03.2020 Пт 08.00 Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 

  10.00 Покладання квітів до пам’ятника                  
Т.Г. Шевченку з нагоди 206-ї річниці від дня 
народження поета. 
 

  15.00 Урочистості та святкова програма до 
Міжнародного жіночого дня в обласному 
Палаці культури. 
 

10.03.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

12.03.2020 Чт 
 

14.00 Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
мешканцям Миколаївської області на 
обстеження та лікування дітей. 
 

13.03.2020 Пт За 
окремим 
графіком 

 

Покладання квітів до меморіалу «Струни 
пам’яті» у зв’язку з Днем українського 
добровольця. 

16.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

18.03.2020 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою 
обласної ради. 
 

23.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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26.03.2020 Чт 14.00 Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
мешканцям Миколаївської області на 
обстеження та лікування дітей. 
 

27.03.2020 Пт 10.00  Покладання квітів до меморіального 
комплексу на честь героїв-десантників загону 
К.Ф. Ольшанського з нагоди 76-ї річниці 
вигнання нацистів з території Миколаївської 
області. 
 

30.03.2020 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. 
 

   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 містах і районах області. 
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ЗАХОДИ, 
які проводить та в яких бере участь заступник голови обласної ради 

КРОТОВ Андрій Олександрович 
 

02.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

  12.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 

03.03.2020 Вт 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 промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

  12.00 
 

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

  13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

04.03.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань законності, депутатської діяльності, 
антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування 
та засобами масової інформації. 
 

  11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних 
ресурсів. 
 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
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05.03.2020 Чт 11.00 Тридцять друга позачергова сесія обласної 
ради сьомого скликання.  
 

06.03.2020 Пт 08.00 Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 

  10.00 Покладання квітів до пам’ятника                  
Т.Г. Шевченку з нагоди 206-ї річниці від дня 
народження поета. 
 

  15.00 Урочистості та святкова програма до 
Міжнародного жіночого дня в обласному 
Палаці культури. 
 

10.03.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

  14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 

12.03.2020 Чт 14.00 Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
мешканцям Миколаївської області на 
обстеження та лікування дітей. 
 

13.03.2020 Пт За 
окремим 
графіком 

 

Покладання квітів до меморіалу «Струни 
пам’яті» у зв’язку з Днем українського 
добровольця. 

16.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

23.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

24.03.2020 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
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26.03.2020 Чт 14.00 Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
мешканцям Миколаївської області на 
обстеження та лікування дітей. 
 

27.03.2020 Пт 10.00  Покладання квітів до меморіального 
комплексу на честь героїв-десантників загону 
К.Ф. Ольшанського з нагоди 76-ї річниці 
вигнання нацистів з території Миколаївської 
області. 
 

30.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

За 
окремим 
графіком 

 За 
окремим 
планом 

Організація роботи комісії з передачі від 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації до Миколаївської обласної ради 
документів та матеріалів, пов’язаних із 
виконанням роботи з управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області. 
 

   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 
Сесія обласної ради 

 
 

05.03.2020 11.00 1. Про зміну типу та найменувань закладів освіти 
обласного підпорядкування та затвердження статутів у 
новій редакції. 

 
2. Про реорганізацію Миколаївського обласного 

центру здоров’я Миколаївської обласної ради шляхом 
перетворення у Комунальне некомерційне 
підприємство «Миколаївський регіональний центр 
громадського здоров’я» Миколаївської обласної ради. 

 
3.   Про управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст  Миколаївської 
області. 

 
4. Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
законопроєкту «Про повну загальну середню світу». 
 
Різне. 
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Розділ 2 
Засідання постійних комісій обласної ради 

 
 

02.03.2020 12.00 З питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва 
 

1. Про перелік питань, які вносяться на розгляд 
тридцять другої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Різне. 

 
03.03.2020 10.00 З питань аграрної політики, земельних відносин та 

соціального розвитку села 
 

1. Про перелік питань, які вносяться на розгляд 
тридцять другої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Різне. 

 
 11.00 З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 
розвитку інфраструктури 

 
1. Про перелік питань, які вносяться на розгляд 

тридцять другої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Різне. 

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

спорту  
 

1. Про перелік питань, які вносяться на розгляд 
тридцять другої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Різне. 

 
 
 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
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04.03.2020 10.00 З питань законності, депутатської діяльності, 
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з 

органами місцевого самоврядування та засобами 
масової інформації 

 
1. Про перелік питань, які вносяться на розгляд 

тридцять другої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Різне. 

 
 11.00 З питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів. 
 

1. Про перелік питань, які вносяться на розгляд 
тридцять другої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

 
Різне. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
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Розділ 3 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

02.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

  12.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, 
регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва. 
 
Проводить: Ташлик Григорій. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій, Ткаченко Олена. 
 

  13.00 Нарада з питань підготовки  сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр. 
 

03.03.2020 Вт 10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань  аграрної 
політики, земельних відносин та соціального 
розвитку села. 
 
Проводить: Кормишкін Юрій. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій,  
Адубецька Оксана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834


11 
 

 

  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 Валерій. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій,  
Олійникова Вікторія. 
 

  12.00 
 

Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань культури, науки і 
освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
Проводить: Іванова Надія. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій, Бібік Тетяна. 
 

04.03.2020 Ср 10.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань законності, 
депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами 
місцевого самоврядування та засобами масової 
інформації. 
 
Проводить: Талпа Михайло. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій,  
Воронцова Марина. 
 

  11.00 
 

Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів. 
 
Проводить: Власенко Андрій. 
 
Відповідальні:  Кротов Андрій,  
Демченко Євген. 
 
 
 
 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
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05.03.2020 Чт 
 

11.00 Тридцять друга позачергова сесія обласної 
ради сьомого скликання. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій,  
Лабарткава Тетяна, Вербицький Олександр. 
 

06.03.2020 Пт 08.00 Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальна: Тетяна Лабарткава.           
 

  10.00 Покладання квітів до пам’ятника                      
Т.Г. Шевченку з нагоди 206-ї річниці від дня 
народження поета. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена.  
 

  15.00 Урочистості та святкова програма до 
Міжнародного жіночого дня в обласному Палаці 
культури. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена.  
 

10.03.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

  14.00-
16.00 

Особистий прийом громадян заступником 
голови обласної ради. 
 
Проводить: Кротов Андрій. 
 
Відповідальна:  Бурунова Ліна. 
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  16.00 Правове навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Бєлокуров Сергій. 
 

11.03.2020 Ср 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 
обласної ради. 
 
Відповідальний: Вербицький Олександр. 
 

12.03.2020 Чт 14.00 Засідання Комісії з питань надання одноразової 
адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області на обстеження та 
лікування дітей. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

13.03.2020 Пт За 
окремим 
графіком 

 

Покладання квітів до меморіалу «Струни 
пам’яті» у зв’язку із Днем українського 
добровольця. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена.  
 

16.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

18.03.2020 Ср 09.00-
11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 
ради. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальна:  Бурунова Ліна. 
 

23.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
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24.03.2020 Вт 16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Сєдова Олена. 
 

26.03.2020 Чт 14.00 Засідання Комісії з питань надання одноразової 
адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області на обстеження та 
лікування дітей. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

27.03.2020 Пт 10.00  Покладання квітів до меморіального комплексу 
на честь героїв-десантників загону                  
К.Ф. Ольшанського з нагоди 76-ї річниці 
вигнання нацистів з території Миколаївської 
області. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена.  
 

30.03.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

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

31.03.2020 Вт 13.00 Засідання комісії з питань списання товарно-
матеріальних цінностей. 
 
Відповідальна:  Коваленко Вікторія. 
 

Відповідно 
до 
статті 
19 
Положен-
ня про 
постійні 
комісії 
обласної 
ради 

 За 
окремим 
графіком 

Засідання постійних комісій обласної ради. 
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  За 
окремим 
планом 

Сприяння роботі комісії з передачі від 
Миколаївської обласної державної адміністрації 
до Миколаївської обласної ради документів та 
матеріалів, пов’язаних із виконанням роботи з 
управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 
 
Проводить: Кротов Андрій. 
 
Відповідальна:  Ткаченко Олена. 
 

За 
окремим 
графіком 

  Особистий виїзний прийом громадян головою 
обласної ради. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальна:  Бурунова Ліна. 
 

   Особистий виїзний прийом громадян 
заступником голови обласної ради. 
 
Проводить: Кротов Андрій. 
 
Відповідальна:  Бурунова Ліна. 
 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 
 

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 
 

   Підготовка проєктів розпоряджень голови 
обласної ради. 
 
Відповідальна: Сєдова Олена. 

 
 
 
 
 
Начальник організаційного відділу, 
заступник керуючого справами  
виконавчого апарату 
обласної ради 

 
 
 

Олександр ВЕРБИЦЬКИЙ 
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