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

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 
03.08.2020 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. 

10.08.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

17.08.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

21.08.2020 Пт 10.00 Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня Державного Прапора 
України на майданчику перед 
адміністративним будинком обласної ради. 

  11.00 Урочисті збори та святковий концерт до Дня 
Державного Прапора України та Дня 
незалежності України в Миколаївському 
академічному українському театрі драми та 
музичної комедії. 

25.08.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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31.08.2020 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 

 

Сесія обласної ради сьомого скликання.  
 

  За 
окремим 
планом 

 

Нарада з відпрацювання сесійних питань, 
оформлення протокольних доручень. 
 

  За 
окремим 
планом 

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

  За 
окремим 
планом 

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

   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  

 
03.08.2020 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. 

10.08.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

17.08.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

21.08.2020 Пт 10.00 Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня Державного Прапора 
України на майданчику перед 
адміністративним будинком обласної ради. 

  11.00 Урочисті збори та святковий концерт до Дня 
Державного Прапора України та Дня 
незалежності України в Миколаївському 
академічному українському театрі драми та 
музичної комедії. 

25.08.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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31.08.2020 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 

 

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 
 

03.08.2020 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. 

04.08.2020 Вт 13.00 Засідання Комісій з питань нагородження. 

10.08.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

17.08.2020 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  

21.08.2020 Пт 10.00 Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня Державного Прапора 
України на майданчику перед 
адміністративним будинком обласної ради. 

  11.00 Урочисті збори та святковий концерт до Дня 
Державного Прапора України та Дня 
незалежності України в Миколаївському 
академічному українському театрі драми та 
музичної комедії. 

25.08.2020 Вт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 
голови обласної ради, заступника голови 
обласної ради, керуючого справами, 
начальників відділів виконавчого апарату 
обласної ради.  
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  13.00 Засідання Комісій з питань нагородження. 

31.08.2020 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 

 

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 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 
 

03.08.2020 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. 

04.08.2020 Вт 13.00 
 

Засідання Комісій з питань нагородження. 
 
Проводить: Кротов Андрій. 
 
Відповідальна:  Сєдова Олена. 

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

10.08.2020 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. 

11.08.2020 Вт 16.00 Правове навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Бєлокуров Сергій. 
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17.08.2020 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. 

20.08.2020 Чт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 
обласної ради. 
 
Відповідальний: Вербицький Олександр. 

21.08.2020 Пт 10.00 Урочисте підняття Державного Прапора 
України з нагоди Дня Державного Прапора 
України на майданчику перед адміністративним 
будинком обласної ради. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена. 

  11.00 Урочисті збори та святковий концерт до Дня 
Державного Прапора України та Дня 
незалежності України в Миколаївському 
академічному українському театрі драми та 
музичної комедії. 
 
Відповідальні:  Лабарткава Тетяна,  
Вербицький Олександр, Сєдова Олена. 

25.08.2020 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. 

  13.00 Засідання Комісій з питань нагородження. 
 
Проводить: Кротов Андрій. 
 

Відповідальна:  Сєдова Олена. 
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  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 
апарату обласної ради. 
 
Проводить: Сєдова Олена. 

31.08.2020 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 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 

 

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

  За 
окремим 
планом 

 

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



10 
 

 

  За 
окремим 
планом 

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

  За 
окремим 
планом 

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

   Вивчення питань, порушених органами 
місцевого самоврядування. 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого апарату 
обласної ради 

 

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

 
01 серпня - День інкасатора 

 
04 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України  

 

- День залізничника 
 

09 серпня - День будівельника  
 
- День працівників ветеринарної медицини 
 

15 серпня - День археолога 
 

19 серпня - День пасічника 
 

23 серпня - День Державного Прапора України 
 

24 серпня - День незалежності України 
 

29 серпня - День авіації України 
- День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі 
за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України 
 

30 серпня - День шахтаря. 
 

 


