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

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
13.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

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

20.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

23.07.2020 Чт 13.00 Засідання Комісії з питань надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
мешканцям Миколаївської області на 
обстеження та лікування дітей. 

  14.00 Засідання Комісії з питань надання адресної 
грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області. 

27.07.2020 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 

  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 

перший заступник голови обласної ради 
САДРІДІНОВ Тахір Шамсідінович  

 
01.07.2020 Ср 10.00 Презентація щорічної доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини про стан додержання та захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Україні 
за 2019 рік. 

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 

02.07.2020 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім’ї та 
молоді, спорту. 

05.07.2020 Нд За 
окремим 
планом 

 

Покладання квітів до меморіалу на честь 
героїв-десантників загону К.Ф.Ольшанського 
та меморіалу «Струни пам’яті» з нагоди      
28-ї річниці Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України. 

06.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

08.07.2020 Ср 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 

13.07.2020 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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20.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

27.07.2020 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 

  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 
 

01.07.2020 Ср 10.00 Презентація щорічної доповіді 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини про стан додержання та захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Україні 
за 2019 рік. 

  13.00 Нарада з питань підготовки сесії обласної 
ради сьомого скликання. 

02.07.2020 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань культури, науки і освіти, сім’ї та 
молоді, спорту. 

05.07.2020 Нд За 
окремим 
планом 

 

Покладання квітів до меморіалу на честь 
героїв-десантників загону К.Ф.Ольшанського 
та меморіалу «Струни пам’яті» з нагоди      
28-ї річниці Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України. 

06.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

07.07.2020 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 

08.07.2020 Ср 11.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та 
підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку 
інфраструктури. 

13.07.2020 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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20.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

27.07.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

28.07.2020 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 

За 
окремим 
графіком 

 За 
окремим 
планом 

 

Заходи до 24-ї річниці Конституції України 
(без залучення громадськості). 

   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 

 
02.07.2020 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 

спорту  
 

1. Про зміну типу та найменувань закладів освіти, що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області та затвердження їх 
статутів у новій редакції. 

 
2. Про листи щодо створення військового ліцею в 

місті Миколаєві. 
 
3. Різне. 
 
Про завершення капітального ремонту будівлі 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

 
Про рішення Херсонської обласної ради щодо 

внесення змін до Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» в частині збереження мережі санаторних 
шкіл (шкіл-інтернатів). 

 
Про хід виконання рекомендацій постійної комісії 

обласної ради від 21 лютого 2020 року № 2 «Про лист 
КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» щодо 
виділення коштів для виготовлення проєктно-кошторисної 
документації та виконання робіт з реконструкції будівлі 
закладу з прибудовою вбиральні». 

 
Про лист Миколаївської обласної організації 

Національної спілки письменників України щодо 
присвоєння Миколаївській обласній науковій бібліотеці 
імені Дмитра Кременя. 

 
Про лист управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації щодо  погодження внесення 
змін до видатків обласного бюджету. 
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08.07.2020 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. Різне. 
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Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

01.07.2020 Ср 10.00 Презентація щорічної доповіді Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини про стан 
додержання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина в Україні за 2019 рік. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр. 

  13.00 Нарада з питань підготовки  сесії обласної ради 
сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко Вікторія. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр. 

02.07.2020 Чт 10.00 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. 

05.07.2020 Нд За 
окремим 
планом 

 

Покладання квітів до меморіалу на честь героїв-
десантників загону К.Ф.Ольшанського та 
меморіалу «Струни пам’яті» з нагоди               
28-ї річниці Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена.  

06.07.2020 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. 
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08.07.2020 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 Валерій. 
 

Відповідальні: Кротов Андрій, Олійникова 
Вікторія. 

09.07.2020 Чт 13.00 Засідання Комісії з питань надання одноразової 
адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області на обстеження та 
лікування дітей. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 

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

13.07.2020 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. 

14.07.2020 Вт 16.00 Правове навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Бєлокуров Сергій. 

20.07.2020 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. 
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23.07.2020 Чт 13.00 Засідання Комісії з питань надання одноразової 
адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області на обстеження та 
лікування дітей. 
 
Проводить: Москаленко Вікторія. 

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

27.07.2020 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. 

28.07.2020 Вт 16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 

Проводить: Сєдова Олена. 

31.07.2020 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. 
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За 
окремим 
графіком 

  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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Державні, професійні та інші свята, що відзначатимуться в Україні   
у липні 2020 року 

 
01.07.2020 - День архітектури України  

 
04.07.2020 

 
- День Національної поліції України 
 

05.07.2020 - День Військ Протиповітряної оборони України 
- День Військово-Морських Сил Укpаїни 
 

07.07.2020 
 

- День пpацівника природно-заповідної справи 
 

11.07.2020 
 

- Всесвітній день народонаселення 

12.07.2020 
 

- День рибака 

16.07.2020 - День бухгалтера України 
 

19.07.2020 - День працівників металургійної тa гірничодобувної 
промисловості 
 

31.07.2020 
 

- День системного адміністратора. 

 


