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

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
04.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

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

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 

06.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань аграрної політики, земельних відносин 
та соціального розвитку села. 
 

07.05.2020 Чт 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

09.05.2020 Сб 10.00 Церемонія покладання квітів до 
меморіального комплексу на честь героїв-
десантників загону К.Ф. Ольшанського з 
нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 
 

12.05.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

14.05.2020 Чт 12.00 
 

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

  12.30 
 

Засідання Комісії з питань надання адресної 
грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області. 
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18.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

20.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

21.05.2020 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 

25.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 
 
 

За 
окремим 
графіком 

 За 
окремим 
планом 

 

Засідання президії обласної ради. 
 

  За 
окремим 
планом 

 

Сесія обласної ради сьомого скликання.  
 

  За 
окремим 
планом 

 

Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 

   Участь у робочих нарадах спільно з 
керівництвом обласної державної 
адміністрації. 
 

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 
 

   Участь у роботі робочих груп із числа 
депутатів обласної ради. 
 



3 
 

 

   Проведення виступів на телебаченні, «прямих 
ліній» тощо. 
 

   Вивчення питань, пов’язаних із виконанням 
обласних програм у містах і районах області. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

ЗАХОДИ, 
які проводить та в яких бере участь 

перший заступник голови обласної ради 
САДРІДІНОВ Тахір Шамсідінович  

 
04.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

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

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 

06.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань аграрної політики, земельних відносин 
та соціального розвитку села. 
 

07.05.2020 Чт 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

09.05.2020 Сб 10.00 Церемонія покладання квітів до 
меморіального комплексу на честь героїв-
десантників загону К.Ф. Ольшанського з 
нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 
 

12.05.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

18.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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20.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

21.05.2020 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 

25.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

За 
окремим 
графіком 

 За 
окремим 
планом 

 

Засідання президії обласної ради. 
 

  За 
окремим 
планом 

 

Сесія обласної ради сьомого скликання.  
 

  За 
окремим 
планом 

 

Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 

   Участь у робочих нарадах спільно з 
керівництвом обласної державної 
адміністрації. 
 

   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 
 

04.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 
 

05.05.2020 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

06.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань аграрної політики, земельних відносин 
та соціального розвитку села. 
 

07.05.2020 Чт 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 
 

09.05.2020 Сб 10.00 Церемонія покладання квітів до 
меморіального комплексу на честь героїв-
десантників загону К.Ф. Ольшанського з 
нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 
 

12.05.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

18.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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20.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та 
молоді, спорту. 
 

21.05.2020 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 

25.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
 

26.05.2020 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

За 
окремим 
графіком 

 За 
окремим 
планом 

 

Засідання президії обласної ради. 
 

  За 
окремим 
планом 

 

Сесія обласної ради сьомого скликання.  
 

  За 
окремим 
планом 

 

Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 

   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 

 
06.05.2020 10.00 З питань аграрної політики, земельних відносин та 

соціального розвитку села 
 

1. Про хід виконання рекомендацій постійної 
комісії обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села від   
27 квітня 2020 року № 2. 
 

Різне. 
 

07.05.2020 11.00 З питань промислової політики та підприємництва, 
енергетики та енергозбереження, транспорту та 

розвитку інфраструктури 
 

1. Про перелік автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення та доріг комунальної 
власності Миколаївської області, на яких планується 
проведення усіх видів ремонтних робіт у 2020 році. 

2. Про звернення організації політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» у Миколаївській області. 

3. Про пропозиції стосовно створення обласного 
комунального підприємства з метою обслуговування 
автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення Миколаївської 
області. 
 

Різне. 
 

20.05.2020 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 
спорту 

 
1. Про хід виконання обласної програми "Молодь 

Миколаївщини" на 2016-2020 роки". 
2. Про зміну типу та назви Миколаївського вищого 

училища фізичної культури на Комунальний заклад 
фахової передвищої освіти «Миколаївський коледж 
фізичної культури» Миколаївської обласної ради та 
затвердження Статуту в новій редакції. 

3. Про зміну типу та назви Комунального вищого 
навчального закладу «Новобузький педагогічний 
коледж» на Комунальний заклад фахової передвищої 
освіти «Новобузький педагогічний коледж» 
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Миколаївської обласної ради та затвердження Статуту 
в новій редакції. 

4. Про зміну назви Миколаївський обласний 
Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді на Комунальний заклад «Миколаївський 
обласний Центр національно-патріотичного виховання, 
туризму та краєзнавства учнівської молоді» 
Миколаївської обласної ради та затвердження Статуту 
в новій редакції. 

 
21.05.2020 10.00 З питань соціальної політики, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 
та туризму 

 
1. Про стан фінансування обласних медичних 

комунальних некомерційних підприємств в умовах 
впровадження реформування спеціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної допомоги. 

2. Про розгляд звернення депутатів обласної ради 
Наказенка С. та Фіцури Б. щодо придбання медичного 
обладнання для Комунального некомерційного 
підприємства «Кривоозерська центральна районна 
лікарня» Кривоозерської районної ради. 

3. Про виділення коштів обласного бюджету для 
вирішення нагальних питань Комунального 
некомерційного підприємства «Багатопрофільна 
лікарня Баштанського району» Баштанської районної 
ради. 

4. Про звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Міністерства освіти і науки України 
та Міністерства охорони здоров’я України щодо 
збереження статусу вищого навчального закладу для 
Миколаївського базового медичного коледжу. 

5. Про внесення змін до Порядку організації 
оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в 
санаторно-курортних закладах учасників бойових дій 
та членів їх сімей за рахунок коштів обласного 
бюджету. 
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Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

04.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

  13.00 Нарада з питань підготовки  сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр. 
 

06.05.2020 Ср 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. 
 

07.05.2020 Чт 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. 
 

09.05.2020 Сб 10.00 Церемонія покладання квітів до меморіального 
комплексу на честь героїв-десантників загону 
К.Ф. Ольшанського з нагоди 75-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена.  
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12.05.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

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

14.05.2020 Чт 12.00 
 

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

  12.30 
 

Засідання Комісії з питань надання адресної 
грошової допомоги мешканцям Миколаївської 
області. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

18.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

20.05.2020 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 
спорту. 
Проводить: Іванова Надія. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій, Бібік Тетяна. 
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21.05.2020 Чт 11.00 Організація та проведення засідання постійної 
комісії обласної ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
Проводить: Лучний Микола. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій, Славська Ольга. 
 

25.05.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, начальників 
відділів виконавчого апарату обласної ради.  
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

26.05.2020 Вт 16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 

Проводить: Сєдова Олена. 
 

29.05.2020 Пт 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 

та 
формою 

Засідання постійних комісій обласної ради. 

За 
окремим 
графіком 

 За 
окремим 
планом 

 

Підготовка та проведення засідання президії 
обласної ради. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальні: Лабарткава Тетяна,  
Славська Ольга. 
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  За 
окремим 
планом 

 

Сесія обласної ради сьомого скликання. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 
 
Відповідальні: Кротов Андрій,  
Лабарткава Тетяна, Вербицький Олександр. 
 

  За 
окремим 
планом 

 

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

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 
 

   Підготовка проєктів розпоряджень голови 
обласної ради. 
 

Відповідальна: Сєдова Олена. 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого апарату 
обласної ради 

 
 

Тетяна ЛАБАРТКАВА 
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Державні, професійні та інші свята, що відзначатимуться в Україні   
у травні 2020 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 
 

08 травня 
 

- Міжнародний день Червоного Хреста 

09 травня  - День Перемоги  
- День Європи 
 

10 травня - День матері 
 

12 травня - Всесвітній день медичних сестер 
 

15 травня 
 

- Міжнародний день сімей 

16 травня - День науки 
 

17 травня - День пам’яті жертв політичних репресій 
- Всеукраїнський день працівників культури 
 

18 травня - Міжнародний день музеїв 
 

20 травня - День банківських працівників 
 

23 травня - Свято Героїв 
 

28 травня - День прикордонника 
 

29 травня - Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних 
Націй 
 

30 травня - День працівників видавництв, поліграфії і 
книгорозповсюдження. 
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