
ЗАХОДИ, 

які проводить та в яких бере участь голова обласної ради 

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 

03.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

  20.00 Участь у закритті Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Пісенний драйв» у 

м. Очаків (санаторій «Борисфен»).  

 

05.07.2017 Чт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 

молоді, спорту. 

 

07.07.2017 Пт  Участь у Першому міжнародному форумі 

"Global Gender Forum" (м.Харків). 

 

10.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

12.07.2017 Ср 10.00 Участь у спільному засіданні постійних 

комісій обласної ради з питань промислової 

політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та з питань соціальної 

політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

13.07.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

14.07.2017 Пт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання комунальної 

власності, приватизації та капітального 

будівництва. 
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17.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

19.07.2017 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою 

обласної ради. 
 

20.07.2017 Чт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку села. 
 

24.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

27.07.2017 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

28.07.2017 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

29.07.2017 Сб 19.00 Участь у відкритті фестивалю дитячої 

творчості «Кришталевий дельфін» на базі 

оздоровчого центру «Орлятко» в с. Рибаківка 

Березанського району. 

 

31.07.2017 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 роботі сесій міських і районних рад. 

 

   Участь у роботі робочих груп із числа 

депутатів обласної ради. 

 

   Проведення прес-конференцій голови 

обласної ради, виступів на телебаченні, 
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«прямих ліній» тощо. 

 

   Проведення селекторних нарад. 

 

   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 

 перший заступник голови обласної ради 

 КУХТА Іван Васильович 

 

03.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

05.07.2017 Чт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 

молоді, спорту. 

 

06.07.2017 Чт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян першим 

заступником голови обласної ради. 

 

07.07.2017 Пт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

10.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

12.07.2017 Ср 10.00 Участь у спільному засіданні постійних 

комісій обласної ради з питань промислової 

політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та з питань соціальної 

політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

13.07.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

14.07.2017 Пт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання комунальної 

власності, приватизації та капітального 

будівництва. 
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17.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

20.07.2017 Чт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку села. 
 

24.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

27.07.2017 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

28.07.2017 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

31.07.2017 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 роботі сесій міських і районних рад. 

 

   Участь у роботі робочих груп із числа 

депутатів обласної ради. 

 

   Проведення селекторних нарад. 

 

   Вивчення питань, пов’язаних із виконанням 

обласних програм, у районах та містах 

області. 

 

 

____________________________________________________ 

 

 



6 

 

 

ЗАХОДИ, 

які проводить та в яких бере участь заступник голови обласної ради 

КРОТОВ Андрій Олександрович 

 

03.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

04.07.2017 Вт 15.00 Проведення засідання Комісії з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної 

ради та  Подякою обласної ради. 
 

05.07.2017 Чт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та 

молоді, спорту. 

 

07.07.2017 Пт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

10.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

11.07.2017 Вт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником 

голови обласної ради. 

 

12.07.2017 Ср 10.00 Участь у спільному засіданні постійних 

комісій обласної ради з питань промислової 

політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та з питань соціальної 

політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

13.07.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

14.07.2017 Пт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання комунальної 



7 

 

 

власності, приватизації та капітального 

будівництва. 

 

17.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

20.07.2017 Чт 10.00 Участь у засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку села. 
 

24.07.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

25.07.2017 Вт 15.00 Засідання Комісії з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та  

Подякою обласної ради. 
 

27.07.2017 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  

сесії обласної ради сьомого скликання. 
 

28.07.2017 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

31.07.2017 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 роботі сесій міських і районних рад. 

 

   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 2 

Засідання постійних комісій обласної ради 

 

05.07.2017 10.00 З питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, 

спорту 

1. Про стан підготовки закладів освіти до нового 

навчального року. 

2. Про лист Миколаївського державного коледжу 

економіки та харчових технологій щодо ситуації з 

передачею фінансування вищих навчальних закладів   

І-ІІ рівнів акредитації з місцевих бюджетів. 

3. Про лист Федерації тенісу на візках України 

щодо надання допомоги у виділенні штатної одиниці 

тренера в структурі «Інваспорт». 

4. Про колективний лист громадських організацій 

щодо ситуації, яка склалася з передачею                   

ВСК «Спартак» в управління Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи. 

5. Про лист управління культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації щодо зняття з балансу 

Миколаївської обласної філармонії цілісного 

майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра». 

 

 

12.07.2017 10.00 З питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та 

розвитку інфраструктури та з питань соціальної 

політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму  
 

1. Про проведення ремонтних робіт 

автомобільної дороги загального користування Т-15-09 

на відрізку Березнегувате-Явкине з метою дотримання 

умов формування госпітального округу № 4 

Миколаївської області.  

2. Про стан автомобільних доріг загального 

користування у межах госпітальних округів 

Миколаївської області.  
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14.07.2017 10.00 З питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва 

1. Про звернення депутата Первомайської 

селищної ради Вітовського району Дитюк В.А. 

стосовно передачі нерухомого майна ПКВО 

«Фармація» у комунальну власність територіальної 

громади Первомайської селищної ради. 

2. Про стан виконання обласної Програми 

«Питна вода Миколаївщини» на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 28.03.2008 

№5. 

3. Про стан виконання обласної Програми 

поводження з твердими побутовими відходами в 

Миколаївській області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням обласної ради                            

від 21.11.2008 № 6. 

4. Про стан виконання обласної Програми 

часткового відшкодування кредитів на реалізацію 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

11.03.2016 № 3. 

5. Про стан виконання Комплексної соціально-

економічної програми забезпечення громадян житлом у 

Миколаївській області на 2013-2017 роки,  

затвердженої рішенням обласної ради                            

від 21.12.2012 №15. 

 

20.04.2017 10.00 З питань аграрної політики, земельних відносин та 

соціального розвитку села 

 

1. Про стан та перспективи розвитку 

зрошуваного землеробства у Миколаївській області. 

2. Про використання земель державної власності 

сільськогосподарського призначення. 

3. Про стан та перспективи розвитку галузей 

агропромислового комплексу області. 
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Розділ 3 

Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 

 

03.07.2017 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 В.В. 

 

04.07.2017 Вт 15.00 Засідання Комісії з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та  

Подякою обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 
 

Відповідальна: Здоровик О.М. 
 

05.07.2017 Ср 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 

спорту. 

 

Проводить: Іванова Н.В. 
 

Відповідальна: Адубецька О.В. 

 

06.07.2017 Чт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян першим 

заступником голови обласної ради. 
 

Проводить: Кухта І.В. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

07.07.2017 Пт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Кухта І.В. 
 

Відповідальні: Лабарткава Т.С., 

Вербицький О.Г. 
 

10.07.2017 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 В.В. 
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11.07.2017 Вт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником 

голови обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 

 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

  16.00 Правове навчання працівників виконавчого 

апарату обласної ради. 

 

Проводить: Корженко А.В. 

 

12.07.2017 Ср 10.00 Спільне засідання постійних комісій обласної 

ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

Проводять: Ковальчук П.В., Лучний М.М. 
 

Відповідальна: Олійникова В.А. 

 

13.07.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальні:   Лабарткава Т.С., Ткаченко О.Б. 
 

14.07.2017 Пт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва. 

 

Проводить: Ташлик Г.В. 
 

Відповідальна: Ткаченко О.Б. 

 

17.07.2017 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 В.В. 
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18.07.2017 Вт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 

обласної ради. 
 

Відповідальна: Лабарткава Т.С.  

 

19.07.2017 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 

ради. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

20.07.2017 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин та 

соціального розвитку села. 

 

Проводить: Кормишкін Ю.А. 
 

Відповідальна: Адубецька О.В. 
 

24.07.2017 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 В.В. 

 

25.07.2017 Вт 15.00 Засідання Комісії з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та  

Подякою обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 
 

Відповідальна: Сєдова О.Г. 
 

  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 

апарату обласної ради. 

 

Проводить: Лабарткава Т.С. 
 

Відповідальна: Сєдова О.Г. 
 

27.07.2017 Чт 10.00 Нарада з питань підготовки  чотирнадцятої  сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Т.С., Славська О.А. 
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28.07.2017 Пт 13.00 Нарада з питань організації контролю за 

виконанням рішень обласної ради та обласних 

програм. 

 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальні: Лабарткава Т.С.Славська О.А., 

Ткаченко О.Б. головні спеціалісти 

організаційного відділу. 

 

  14.00 Засідання комісії з питань списання товарно-

матеріальних цінностей. 

 

Відповідальні: Лабарткава Т.С., Коваленко В.В. 

 

31.07.2017 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 В.В. 

 

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. 
 

 

 

 

Начальник організаційного відділу,  

заступник керуючого справами  

виконавчого апарату обласної ради 
 

 

 

 

О.Г.Вербицький 

 


