
ЗАХОДИ, 

які проводить та в яких бере участь голова обласної ради 

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 

07.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

10.08.2017 Чт 10.00  Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин 

та соціального розвитку села. 

 

14.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

16.08.2017 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою 

обласної ради. 

 

17.08.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки п’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 

 

21.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

28.08.2017 Пт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

30.08.2017 Вт 11.00 Нарада з питань організації контролю, що 

здійснюється постійною комісією обласної 

ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 
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За 

окремим 

графіком 

 

  Участь у робочих нарадах спільно з 

керівництвом обласної державної 

адміністрації. 
 

   Нарада з головами районних рад. 
 

   Участь в урочистих заходах до Дня 

Державного Прапора України та до Дня 

незалежності України. 

 

   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 прес-конференцій голови 

обласної ради, виступів на телебаченні, 

«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 
 

03.08.2017 Чт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян першим 

заступником голови обласної ради. 

 

07.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

10.08.2017 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин 

та соціального розвитку села. 

 

14.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

17.08.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки п’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 

 

21.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

28.08.2017 Пт 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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30.08.2017 Вт 11.00 Нарада з питань організації контролю, що 

здійснюється постійною комісією обласної 

ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 

 

За 

окремим 

графіком 

  Особистий виїзний  прийом громадян першим 

заступником голови обласної ради 

   Нарада з головами районних рад. 

 

   Участь у робочих нарадах спільно з 

керівництвом обласної державної 

адміністрації. 

 

   Участь в урочистих заходах до Дня 

Державного Прапора України та до Дня 

незалежності України. 

 

   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 прес-конференцій голови 

обласної ради, виступів на телебаченні, 

«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 заступник голови обласної ради 

КРОТОВ Андрій Олександрович 
 

07.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

08.08.2017 Вт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян заступником 

голови обласної ради. 

 

10.08.2017 Чт 10.00 Засідання постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин 

та соціального розвитку села. 

 

14.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

17.08.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки п’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 

 

21.08.2017 Пн 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

28.08.2017 Пт 09.00 Робоча нарада за участю першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови 

обласної ради, керуючого справами, 

начальників відділів виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

30.08.2017 Вт 11.00 Нарада з питань організації контролю, що 

здійснюється постійною комісією обласної 

ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 
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За 

окремим 

графіком 

 

  Особистий виїзний прийом громадян 

заступником голови обласної ради. 

   Нарада з головами районних рад. 

 

   Участь у робочих нарадах спільно з 

керівництвом обласної державної 

адміністрації. 

 

   Участь в урочистих заходах до Дня 

Державного Прапора України та до Дня 

незалежності України. 

 
   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 прес-конференцій голови 

обласної ради, виступів на телебаченні, 

«прямих ліній» тощо. 

 

   Проведення селекторних нарад. 

 

   Вивчення питань, пов’язаних із виконанням 

обласних програм, у районах та містах 

області. 
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Розділ 1 

Засідання постійних комісій обласної ради 

 

10.08.2017 10.00 З питань аграрної політики, земельних відносин 

та соціального розвитку села 

 

1. Про ситуацію, яка скалася у зв’язку з 

браконьєрством на території національного 

природного парку «Білобережжя Святослава». 

 

2. Про стан та перспективи розвитку 

зрошуваного землеробства в області. 

 

 3. Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Вовненка Є.В. щодо застосування 

примітки наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 25 листопада 2016 року  

№ 489 «Про затвердження Порядку нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів» в частині 

застосування коефіцієнта зі значенням 2,0 для  

земельних ділянок, інформацію про які не внесено до 

відомостей Державного земельного кадастру, та  у 

разі якщо у відомостях Державного земельного 

кадастру відсутній код класифікації видів цільового 

призначення земель. 

 

 

4. Про співпрацю головного управління 

Держгеокадастру у Миколаївській області з органами 

місцевого самоврядування щодо погодження 

можливості надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, на підставі якого ці земельні ділянки 

можуть бути передані у власність або користування. 

 

5. Про використання земель державної 

власності сільськогосподарського призначення. 

 

6. Про використання земель державної 

власності сільськогосподарського призначення у 

Врадіївському районі Миколаївської області. 
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7. Про стан та перспективи розвитку галузей 

агропромислового комплексу області. 

 

8. Про хід виконання рекомендацій постійної 

комісії обласної ради з питань аграрної політики, 

земельних відносин та соціального розвитку села від 

02 червня 2016 року № 2 «Про збільшення 

сільськими та селищними радами ставок земельного 

податку за користування сільськогосподарськими 

угіддями (ріллею)». 

 

Різне. 
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Розділ 2 
Організаційна робота виконавчого 

апарату обласної ради 

 

01.08.2017 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

Проводить: Сєдова О.Г. 

 

03.08.2017 Чт 14.00-

16.00 

Особистий прийом громадян першим 

заступником голови обласної ради. 
 

Проводить: Кухта І.В. 

 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

07.08.2017 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. 

 

08.08.2017 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. 
 

10.08.2017 Чт 10.00 Організація та проведення засідання постійної 

комісії обласної ради з питань аграрної 

політики, земельних відносин та соціального 

розвитку села. 

 

Проводить: Кормишкін Ю.А. 

 

Відповідальна: Адубецька О.В. 
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14.08.2017 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. 

 

15.08.2017 Вт 14.00 Засідання тендерного комітету Миколаївської 

обласної ради. 
 

Відповідальний: Вербицький О.Г. 

 

16.08.2017 Ср 09.00-

11.00 

Особистий прийом громадян головою обласної 

ради. 

 

Проводить: Москаленко В.В. 

 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

17.08.2017 Чт 15.00 Нарада з питань підготовки  п’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 

Відповідальні:  Лабарткава Т.С.,        

Вербицький О.Г.         
 

21.08.2017 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. 

 

22.08.2017 Вт 13.00 Засідання Комісії з питань нагородження. 
 

Проводить: Сєдова О.Г. 

 

  16.00 Професійне навчання працівників виконавчого 

апарату обласної ради. 

 

Проводить: Сєдова О.Г. 
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28.08.2017 Пт 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. 

 

30.08.2017 Вт 11.00 Нарада з питань організації контролю, що 

здійснюється постійною комісією обласної ради 

з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури. 

 

Проводить: Москаленко В.В. 

 

31.08.2017 Ср 15.00 Засідання комісії з питань списання товарно-

матеріальних цінностей. 

 

Відповідальна: Коваленко В.В. 

 

 

Відповідно 

до 

статті 

19 

Положен-

ня про 

постійні 

комісії 

обласної 

ради 

 

  Засідання постійних комісій обласної ради. 

За 

окремим 

графіком 

  Нарада з головами районних рад. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 
 
 

   Особистий виїзний прийом громадян першим 

заступником голови обласної ради. 
 

Проводить: Кухта А.О. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 
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   Особистий виїзний прийом громадян 

заступником голови обласної ради. 
 

Проводить: Кротов А.О. 
 

Відповідальна:  Бурунова Л.П. 

 

   Проведення селекторних нарад. 
 

Проводить: Москаленко В.В. 

 

   Участь у роботі сесій міських і районних рад. 

 

   Вивчення питань, порушених органами 

місцевого самоврядування. 

 

   Підготовка проектів розпоряджень голови 

обласної ради. 
 

Відповідальна: Сєдова О.Г. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату обласної ради 
 

 

Т.С.Лабарткава 
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Державні, професійні та інші свята, що відзначатимуться у серпні 2017 року 

 

02.08.2017 - День аеромобільних військ України 

 

04.08.2017 - День поліції 

 

06.08.2017 - День Повітряних Сил Збройних Сил України 

 

08.08.2017 - День військ зв’язку 

 

13.08.2017 - День будівельника 

 

- День працівників ветеринарної медицини 

 

15.08.2017 - День археолога 

 

19.08.2017 - День пасічника 

 

23.08.2017 - День Державного Прапора України 

 

24.08.2017 - День незалежності України 

 

26.08.2017 - День авіації. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


