Дата
надходження
документу

Дата
створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

02.01.18

02.01.18

Доручення

03.01.18

27.12.17

Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області

14-02-02439

Щодо продажу державних пакетів акцій ПАТ,
розташованих в Миколаївській області

03.01.18

22.12.17

Управління південного офісу Держаудитслужби в
Миколаївській області

15-14-14/15

03.01.18

15.12.17

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"

Аудиторський звіт державного фінансвого аудиту
ефективності виконання бюджетних програм,
спрямованих на забезпечення заходів з охорони та
раціонального використання природних ресурсів за період
з 01.01.2014 по 30.09.2017 року
Щодо сприяння створенню нормативного документа щодо
передачі (використання) майна та обладнання, отриманого
КП "Миколаївбудреконструкція" як замовником робіт,
пов"язаних із створенням на території області єдиного
центрального диспетчерського пункту зі здійснення
координованої роботи

03.01.18

28.12.17

Миколаївська обласна рада

03.01.18

28.12.17

03.01.18

3/0/05-61/3-18

328-2017

Назва документу

Про надання наявної інформації про виявлені факти
порушення правоохоронними органами прав та законних
інтересів підприємців і вжиті у зв"язку з цим заходи

2453-01-05-17

Щодо розгляду депутатського звернення народного
депутата України Вадатурського А.О. № VIII/328-1677 від
15.12.2017 про надання інформації щодо регіонального
ландшафтного парку "Кінбурська коса"

Антимонопольний комітет України

200-29/01-14248

22.12.17

Мінекономрозвитку

4005-05/48274-03

Про надання інформації про виконання заходів,
пов"язаних з реалізацією конкурентної політики в області
та відповідльну особу за виконання заходів
Про надання інформації щодо моніторингу проектів МТД

03.01.18

03.01.18

Миколаївський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, усатнов і організацій

3/03-10/18

Про запрошення слухачів на тестування з англійської
мови

03.01.18

02.01.18

Департамент фінансів ОДА

021-28/16

Про надання реєстраційних/особових рахунків загального
та спеціального фондів

03.01.18

27.12.17

Миколаївська обласна рада

1137-03/05-17

Про надання інформації щодо перспектив використання
цілісного майного комплексу колишнього кінотеатру
"Іскра" для розгляду на засідання постійної комісії
обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім"ї та
молоді, спорту

03.01.18

27.12.17

Розпорядження голови ОДА

572-р

Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації від 31 жовтня 2016 року №
399-р "Про норму тривалості робочого часу на 2017 рік"

03.01.18

28.12.17

Розпорядження голови ОДА

583-р

Про передачу нерухомого майна в оперативне управління

03.01.18

02.01.18

Управління житлово-комунального господарства
ОДА

1752/01-03

03.01.18

29.12.17

Глава Адміністрації Президента України

02-01/2263

03.01.18

29.12.17

Мінрегіон

7/19-14363

Електронна пошта. Запрошення до участі у нараді
стосовно балансової належності зовнішніх теплових
мереж, які використовуються для теплопостачання
лікувального комплексу в м.Миколаїв по вул.2 Екіпажна,
4, яка відбудеться 04.01.2018 об 11-00 в к.410
Електронна пошта. Щодо продовження реалізації
завдання, визначеного п.2 Доручення Президента України
від 31.10.2012 №1-1/2988 щодо розширення території
НПП "Бузький Гард"
Факсограма щодо надання графіеів введення в
експлуатацію соціально-значущих об"єктів, які планується
ввести в експлуатацію в 1-му кварталі 2018 року та щодо
оновлення фотоматеріалів на on-line платформі по
проектам , що фінансувалися за рахунок ДФРР у 2017 році

03.01.18
04.01.18

20.12.17
02.01.18

Мінрегіон
Мінрегіон

7/31-13962
7/19-11

04.01.18

06.12.17

Розпорядження КМУ

861-р

04.01.18

06.12.17

Постанова КМУ

1037

04.01.18

01.12.17

Постанова КМУ

1040

Щодо створення агенції регіонального розвитку
Про надання інформації щодо стану реалізації проектів та
програм, спрямованих на розвиток регіонів, що
фінансуються за державні кошти (кошти державного і
місцевих бюджетів)
Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
Про внесення змін до пункту 9 Порядку перерахування
міжбюджетних трансферів
Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій

04.01.18

20.12.17

Постанова КМУ

04.01.18

03.01.18

Чорноморський національний університет імені
Петра Могили

2/4-04/01

Щодо прийняття на практику з 09.01.2018 по 11.02.2018
студента, що навчається за магістерською програмою зі
спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

04.01.18

09.11.17

Закон України

2195-VIII

04.01.18

04.01.18

Облдержадміністрація

05.01.18

05.01.18

Департамент фінансів ОДА

040-13/75

05.01.18

04.01.18

Мінрегіон

7/31-107

05.01.18
05.01.18

04.01.18
21.12.17

Облдержадміністрація
Філія "Центр метрології та газопровідних систем"

Про внесення змін до деяких законів України щодо
захисту економічної конкуренції та удосконалення
процедур контролю за концентрацією суб"єктів
господарювання
Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної
звітності за 2017 рік
Про направлення для використання в роботі наказу
Мінфіну від 29.12.2017 №1175 та від 29.12.2017 №1181
Про надання гарантійного листа щодо співфінансування
проекту "Інноваційний кластер "Регіональний
інноваційний HUB" ( RInnoHUB)"
Електронна пошта. Про стан виконавської диспипліни
Щодо підтримки пропозиції Коблівської сільської ради
щодо реалізації проекту "Будівництво мереж
газопостачання с.Українка Березанського району
Миколаївської області" за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку

05.01.18

03.01.18

05.01.18

03.01.18

Інститут імпульсних процесів і технологій.
Експериментальне виробництво
Чорноморський національний університет імені
Петра Могили

05.01.18

01.12.17

Розпорядження КМУ

05.01.18

15.12.17

Мінфін

09.01.18

02.01.18

Мінекономрозвитку

09.01.18

29.12.17

Розпорядження голови ОДА

1029

16/12-05-28/6-18

15/11-05-28/6-18
50/12-1595

311-01-02
2/4-04/02

860-р
35140-05-21/35431

3631-06/48-06
588-р

Деякі питання удосконалення системи моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики

Щодо делегування представника для участі у роботі
комісії зі списання майна
Щодо прийняття на практику з 09.01.2018 по 11.02.2018
Леденчука Д.С., Покрищенко М.В., Щудру О.М, що
навчаються за магістерською програмою зі спеціальності
"Публічне управління та адміністрування"
Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУ
Щодо забезпечення проведення звірки відповідності місця
реєстрації РРО адміністративно-територіальній одиниці,
на території якої здійснюється роздрібна торгівля пальним
Про відміну щомісячного моніторингу ярмаркових
заходів
Електронна пошта. Про визнання легкового автомобіля
гуманітарною допомогою

09.01.18

29.12.17

Розпорядження голови ОДА

587-р

09.01.18

29.12.17

Розпорядження голови ОДА

586-р

09.01.18

29.12.17

Розпорядження голови ОДА

585-р

09.01.18

27.12.17

Розпорядження голови ОДА

570-р

09.01.18

04.01.18

Мінрегіон

09.01.18

02.01.18

Секретаріат КМУ

09.01.18

02.01.18

Доручення

09.01.18

05.01.18

38/25/03

09.01.18

27.12.17

Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА
Розпорядження КМУ

09.01.18

04.01.18

Управління житлово-комунального господарства
ОДА

08/01-05

09.01.18

04.01.18

ФДМУ

10-33-187

7/13-92

52304/1/1-17

16/0/05-61/3-17

983-р

Електронна пошта. Про стан військового обліку на
території Миколаївської області за 2017 рік та завдання у
сфері військового обліку на 2018 рік
Електронна пошта. Про утворення конкурсної комісії з
питань надання одноразової допомоги для відкриття
власної справи учасникам антитерористичної операції
Електронна пошта. Про затвердження графіків особистих
та особистих виїзних прийомів громадян головою
облдержадміністрації, першим заступником,
заступниками голови Миколаївської облдержадміністрації
на 2018 рік
Електронна пошта. Про затвердження Порядку надання
одноразової допомоги для відкриття власної справи
учасникам антитерористичної операції
Щодо розгляду та погодження проекту постанови КМУ
"Про затвердження розподілу у 2018 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об"єднаних територіальних громад"
Щодо розгляду та надання пропозицій до листа Федерації
профспілок від 20.12.2017 №11/01-15/1289 про передачу
дитячого санаторію "Сонячний" до сфери управління
Міністерства оборони України
Про консультації з громадськістю та виконання плану
проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік
Про надання інформації про роботу консультативнодорадчих органів
Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів на
період до 2020 року
Електронна пошта. Про надання інформації про обсяги
капітальних вкладень на розвиток об"єктів житловокомунального господарства за джерелами фінансування
Про надання кандидадтури до складу конкурсної комісії з
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону пакета акцій ПрАТ "Миколаївська
ТЕЦ"

09.01.18

04.01.18

Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і
довкілля"

8/2018

Електронна пошта. Запрошення до участі у круглому столі
"Імплементація екологічної складової Угоди про
асоціацію: регіональний вимір (Одеська та Миколаївська
області"), який відбудеться 24.01.2018 з 12-00 до 15-00 у
коніеренц-центрі "Термінал 42" (м.Одеса

09.01.18

03.01.18

Посольство Республіки Білорусь в Україні

02-16/2

10.01.18

10.01.18

Департамент фінансів ОДА

10.01.18

24.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

25

10.01.18

28.12.17

Міністерство інфраструктури України

13613/16/10-17

Електронна пошта. Щодо котельного обладнання для
альтернативних видів топлива
Направлення для розгляду листа Миколаївської обласної
ради від 27.12.2017 №1139-03/05-17 "Про доручення,
надані на вісімнадцятій позачерговій сесії обласної ради
сьомого скликання"
Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік
Про розгляд листа Миколаївської ОДА щодо передачі з
балансів Миколаївської філії ДП "Адміністрація морських
портів України" та ДП "Миколаївський морський
торговельний порт" нерухомого майна, що розташоване за
адресами: м.Миколаїв, вул.Погранична, 59 та 63А у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області з метою створення Центру
реабілітації учасників антитерористичної операції

10.01.18

10.01.18

Департамент фінансів ОДА

021-28/103

10.01.18

10.01.18

Департамент фінансів ОДА

043-20/106

10.01.18

09.01.18

Миколаївський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, усатнов і організацій

12/04-10/18

10.01.18

10.01.18

ФОП Гафуров С.М.

032-19/99

01.фев

Про надання інформації щодо використання коштів
відповідно до обласних програм, затверджених обласною
радою на 2017 рік
Про надання витягу із тимчасового розпису на І квартал
2018 року
Про запрошення слухачів на навчання з ділової
української мови з 15 січня 2018 року

Щодо участі у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки об"єкта оцінки майно, що перебуває на балансі ОКП
"Миколаївоблтеплоенерго" (Миколаївська обл., м.Очаків,
вул.Будівельників, 8Б) та нежитлової будівлі, що
перебуває на балансі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
(м.Миколаїв, вул.Північна, 12к)

10.01.18

04.01.18

Миколаївська місцева прокуратура №1

10.01.18

05.01.18

Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА

10.01.18

10.01.18

Вознесенська міська рада Виконавчий комітет

10.01.18

09.01.18

ГО "Відкритий світ молоді"

(15-31)91вих-18

40/25/03

97/01/01-02/15

09.01.2001

Про надання копій документів за фактом незаконного
будівництва нежитлового приміщення на території
Миколаївської обласної лікарні
Аналіз виконання структурними підрозділами
облдержадміністрації доручення першого заступника
голови облдержадміністрації Боня В.В. від 23.12.2016
№5775/0/05-60/3-16
Про запрошення заступника начальника управління начальника відділу європейської інтеграції,
презентаційних заходів та виставкової діяльності
департаменту до участі у засіданні наглядового комітету з
реалізації проекту Європейської комісії "Зниження рівня
енергоспоживання в будівлях лікарні в м.Вознесенськ",
який відбудеться 12.01.2018 о 10-00 в КУ "Вознесенська
центральна районна лікарня" (м.Вознесенськ, вул.228-ї
Стрілецької
дивізії,26)
Щодо проведення
українсько-литовського семінару
"Удосконалення системи комунікацій як фактор розвитку
кадрового потенціалу органів державного управління у
сфері надання адміністративних послуг", який відбудеться
з 12 по 16 лютого 2018 року в м.Вільнюсі

10.01.18

09.01.18

Приватне підприємство "Форкіс-Н"

10.01.18

09.01.18

Миколаївська обласна рада

11.01.18

03.01.18

Державне агенство водних ресурсів України
Південно-Бузьке басейнове управління водних
ресурсів

11.01.18

11.01.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

06

Щодо участі у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки об"єкта оцінки майно, що перебуває на балансі ОКП
"Миколаївоблтеплоенерго" (Миколаївська обл., м.Очаків,
вул.Будівельників, 8Б) та нежитлової будівлі, що
перебуває на балансі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
(м.Миколаїв, вул.Північна, 12к)

347-03-05-17

Про направлдення рекомендацій постійної комісії
обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім"ї та
молоді, спорту від 14.12.2017 №1 "Про хід виконання
рекомендацій постійної комісії обласної ради щодо зняття
з балансу Миолаївської обласної філармонії цілісного
майнового комплексу колишнього кінотеатру "Іскра"

07/25

Про надання інформації відносно проектів землеустрою зі
створення водоохооронних зон і прибрежних захисних
смуг водних об"єктів, розроблених на протязі 2017 року та
план на 2018 рік
Про фінансування у січні 2018 року на заробітну плату

6

11.01.18
11.01.18

11.01.18
10.01.18

РЛП "Приінгульський"
РЛП "Тилігульський"

2
02

11.01.18
11.01.18

10.01.18
09.01.18

РЛП "Кінбурнська коса"
Розпорядження голови ОДА

1
3-р

11.01.18

05.01.18

Розпорядження голови ОДА

1-р

11.01.18

11.01.18

Доручення

11.01.18

03.01.18

Державне агенство водних ресурсів України
Південно-Бузьке басейнове управління водних
ресурсів

11.01.18

11.01.18

Облдержадміністрація

11.01.18

10.01.18

Доручення

11.01.18

09.01.18

Секретаріат КМУ

11.01.18

05.01.18

Мінрегіон

7/19-250

11.01.18

04.01.18

Доручення

48/0/05-60/3-18

105/0/05-61/3-18

07/27

1697/0/06-05/1-16

86/0/05-61/3-18

790/0/1-18

Про фінансування в 1 половині січня 2018 року
Заявка на фінансування в січні 2018 року на заробітну
плату
Заявка на фінансування за 1-шу половину січня
Електронна пошта. Про безоплатну передачу у власність
автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою
Електронна пошта. Про внесення змін до складу робочої
групи з питань гуманітарної допомоги при обласній
державній адміністрації
Електронна пошта. Щодо впорядкування балансової
приналежності теплових мереж лікувального комплексу
по вул.2Екіпажна,4
Про надання інформації щодо виконання у 2017 році
"Програми охорони довкілля та раціонального
природокористування Миколаївської області на 2011-2015
роки", продовженої до 2018 року
Електронна пошта. Щодо організації підготовки та
проведення публічного звіту голови облдержадміністрації
за 2017 рік
Електронна пошта. Щодо створення бази даних щодо
доступності об"єктів житлового та громадського
призначення і розміщення її на офіційному веб-сайті
Миколаївської ОДА
Щодо забезпечення розміщення відповідних
інформаційних табличок (наклейок) на кожному з
об"єктів, що фінансувались у 2017 році із залученням
коштів ДФРР
Щодо оновлення інформації на онлайн-платформі по
проектах, що реалізовувались чи плануються до реалізації
за кошти ДФРР у 2015-2018 роках та щодо надання
відповідальної особи
Щодо проведення зборів керівного складу місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій
Миколаївської області щодо підбиття підсумків роботи у
сфері цивільного захисту в 2017 році та визначення
основних завдань на 2018 рік, які відбудуться 25.01.2018

11.01.18

05.01.18

Перший віце-прем"єр-міністр України - Міністр
економічного розвитку і торгівлі України

52220/1/1-17

Оригінал. Щодо опрацювання порушених у листі
Антимонопольного комітету від 22.12.2017 №500-08.4/0214041 питань під час виконання вимог Закону України
"Про державну допомогу суб"єктам господарювання"

12.01.18

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

23

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

22

12.01.18

20.12.17

Постанова КМУ

12.01.18

03.01.18

Мінекономрозвитку

Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
затвердження Комплексної соціально-економічної
програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській
області на 2018-2022 роки
Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
затвердження Комплексної програми охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки
Про внесення змін до Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року
Про надання інформації на виконання п.2 розпорядження
КМУ від 19.06.2013 №462 про стан виконання Плану
заходів щодо розроблення, впровадження і
функціонування систем управління якістю, екологічного
управління та інших систем управління

12.01.18

12.01.18

09.01.18

ППО ДП "Миколаївський суднобудівний завод"

12.01.18

05.01.18

Мінекономрозвитку

12.01.18

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

12.01.18

12.01.18

Управління житлово-комунального господарства
ОДА

12.01.18

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

12.01.18

05.01.18

Облдержадміністрація

15.01.18

02.01.18

Доручення

1089
3411-08/329-06

1/и
4602-04/728-06

20

1728/01-03

25
6403/0/05-47/3-17

17/0/05-61/3-18

Щодо вирішення проблемних питань трудового колектива
підприємства
Щодо проведення міжнародної виставки торгівлі
послугами з 28 травня по 1 червня 2018 року (м.Пекін,
КНР)
Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
внесення змін і доповнень до Програми розвитку фізичної
культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018
роки
Електронна пошта. Про надання інформації на виконання
доручення від 14.12.2017 №6158/0/05-61/3-17 щодо
підготовки щорічного звіту голови облдержадміністрації
Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік
Про проведення безвиїзних і виїзних перевірок щодо
додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів
Щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки в Миколаївській області

15.01.18

26.12.17

15.01.18

12.01.18

Національна академія державного управління при
Президентові України
Мінрегіон

15.01.18

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

15.01.18

10.01.18

Компанія GBS Group

А3-2534931

15.01.18

26.12.17

Центральний районний центр зайнятості
м.Миколаєва

04-3446/37

15.01.18

19.12.17

15.01.18

15.01.18

Німецько-Українська промислово-торговельна
палата
Облдержадміністрація

15.01.18

15.01.18

РЛП "Приінгульський"

14

15.01.18

15.01.18

Облдержадміністрація

57/09-05-58/6-18

15.01.18

15.01.18

Облдержадміністрація

б/н

15.01.18

02.01.18

Господарський суд Миколаївської області

15.01.18

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

1//15-24-991
7/19-454

31

б/н
58/15-05-28/6-18

915/1427/17

29

Електронна пошта. Про План-графік підвищення
кваліфкації державних службовців у 2018 році
Про надання аналізу стану реалізації проектів, що
фінансувалися за рахунок державного фонду
регіонального розвитку у 2015 2017 роках
Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
перейменування Миколаївської спеціалізованої дитячоюнацької школи паралімпі2йського резерву та внесення
змін до її Статуту
Запрошення до участі у міжнародній спеціалізованій
програмі "Стратегічне управління проектами. Сучасні
підходи та методи", яка відбудеться з 6 по 10 лютого 2018
року в Лондоні (Великобританія)
Про Порядок надання роботодавцями територіальним
органам Державної служби зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Щодо ділової поїздки українських підприємств до
м.Мюнхен, Баварія, Німеччина 23-25 січня 2018 року
Електронна пошта. Про надання пропозицій до Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов"язаних
Щодо ззатвердження "Інвентарних списків основних
засобів" станом на 31.12.2017р.
Електронна пошта. Про надання довідок щодо 3
найбільших досягнень у галузі відповідно до компетенції
та відповідних фотоматеріалів для візуалізації
інформаційного ряду та створення інфографіки
Електронна пошта. Про надання пропозицій в план
основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією
у лютому 2018 року
Ухвала Господарського суду Миколаївської області щодо
позовної заяви Департаменту економічного розвитку та
регіональної політики ОДА та ПКВО "Фармація" до ФОП
Пахомова М.О. про стягнення заборгованості з орендної
плати та штрафхних санкцій по договору оренди
Вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про
внесення змін до Статутту Миколаївського обласного
бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної
ради

16.01.18

03.01.18

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"

НГЗ-Исх-01-18-010 Про внесення змін до статуту ТОВ "Миколаївський
глиноземний завод" в частині перейменування району
знаходження товариства (з "Жовтневого" на "Вітовський")

16.01.18

16.01.18

Облдержадміністрація

69/15-05-28/6-18

16.01.18
16.01.18

16.01.18
15.01.18

Департамент фінансів ОДА
Облдержадміністрація

021-28/191
60/16-05-28/6-18

16.01.18

16.01.18

Департамент соціального захисту населення ОДА

135/10

16.01.18
16.01.18

12.01.18
15.01.18

ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод"
Департамент соціального захисту населення ОДА

100/14
2279-01-09

16.01.18

15.01.18

Миколаївська обласна рада

25-03/05-18

16.01.18

15.01.18

Миколаївська обласна рада

21-03/05-18

17.01.18

15.01.18

Мінекономрозвитку

17.01.18
17.01.18

17.01.18
15.01.18

РЛП "Тилігульський"
Миколаївська РДА

12
24/1-02/16/18

17.01.18

03.01.18

Облдержадміністрація

14/12-05-28/6-18

17.01.18

17.01.18

Облдержадміністрація

92/16-05-28/6-18

4602-04/1669-06

Електронна пошта. Про організоване проведення
декларування за 2017 рік
Про автоматизацію бюджетного процесу
Про надання інформації про виконання у 2017 році
завдань і заходів Програми "Молодь Миколаївщини на
2016-2020 роки"
Щодо розгляду проекту плану роботи тристоронньої
соціально-економічної ради на 2018 рік та надання
пропозицій до нього
Щодо здійснення мобілізаційних завдань
Про доопрацювання проету Програми зайнятості
населення Миколаївської області на період до 2020 року
Про надання інформації про виконання Програми
проведення приватизації майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 23.03.2012 №12, та дія якої продовжена
рішенням обласної ради від 25.12.2014 №7
Про надання інформації про стан виконання рішень
обласної ради, надання висновку про доцільність
залишення Порядків на контролі облансої ради, надання
інформації про стан приватизації об"єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Щодо міжнародної виставки в м.Лагос (Нігерія) у період з
2 по 11 листопада 2018 року
Про фінансування в січні 2018 року
Щодо передачі у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ Миколаївського району нежитлового
приміщення, що перебуває на балансі ПКВО "Фармація"
(за адресою: м.Миколаїв, вул.Одеське шосе, 40)
Про надання витягів з річного та помісячного розписів
асигнувань на 2018 рік
Щодо оновлення інформації про інвестиційні пропозиції,
наявні вільні земельні ділянки та виробничі площі

17.01.18

17.01.18

РТПП Миколаївської області

17.01.18

12.01.18

ФОП Мінаков Г.А.

б/н

17.01.18

17.01.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

11

17.01.18

12.01.18

17.01.18

15.01.18

Уаправління інформаційної діяльності та
комунікацй з громадськістю ОДА
Миколаївська обласна рада

54-18-05-18

17.01.18

15.01.18

Європейський Діловий Союз

3683/150118

17.01.18

20.12.17

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкцій"

17.01.18

15.01.18

Мінекономрозвитку

17.01.18

16.01.18

Миколаївський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, усатнов і організацій

17.01.18

16.11.17

Закон України

2210-VIII

17.01.18

05.12.17

Закон України

2220-VIII

61/12

75/25/02

325-2017

4602-04/1665-06

33/03-10/18

Електронна пошта. План заходів РТПП Миколаївської
області щодо сприяння підприємництву та розвитку
бізнесу на 1-е півріччя 2018 року
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області - нежитлове приміщення
одноповерхової будівлі за адресою: м.Миколаїв,
вул.Набережна, 29(на балансі КП "Миколаївський
обласний краєзнавчий музей"
Про фінансування у січні 2018 року на оплату
електроенергії
Електронна пошта. Перелік суб"єктів видавничої справи
Миколаївської області
Про розгляд листа обласного центру пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності від
09.01.2018 №6 щодо забезпечення приміщеннями для
здійснення статутної діяльності, оскільки приміщення за
адресою: м.Миколаїв, вул.Наваринська,16 знаходиться в
аварійному стані
Щодо міжнародної спеціалізованої програми
"Підвищення ефективності фінансово-економічної
діяльності підприємства", яка відбудеться з 20 по 24
лютого 2018 року у Римі (Італія)
Про погодження передачі в оренду ТОВ "Гараж" майна,
що знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул.Погранична,
76 та закріплене на праві господарського відання за КП
"Миколаївбудреконструкція"
Щодо проведення торгової місії до Федеративної
республіки Нігерія та Республіки Гана у період з 18 по 24
березня 2018 року
Щодо сформованої першої групи слухачів (початковий
рівень), які будуть підвищувати кваліфікацію на базі
Центру під час тематичного постійно діючого семінару
"Розмовна англійська мова для публічних службовців"
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій
емітентами цінних паперів
Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист
інвестицій між Україною та Фондом міжнародного
розвитку ОПЕК

17.01.18

02.01.18

Державна регуляторна служба України

7/0/20-18

17.01.18

11.01.18

Мінрегіон

7/31-404

17.01.18

11.01.18

Посольство України в Йорданському
Хашимітському Королівстві

61616/17-800-79

17.01.18

11.01.18

Мінекономрозвитку

4602-04/1375-06

18.01.18

17.01.18

Облдержадміністрація

89/15-05-28/6-18

18.01.18

17.01.18

Міністерство стратегії і фінансів Республіки Корея

mua-20-2018

18.01.18

15.01.18

Секретаріат КМУ

1204/1/1-18

18.01.18

10.01.18

Адміністрація Президента України

04-01/10

18.01.18

15.01.18

Мінрегіон

7/36-508

18.01.18

18.01.18

Облдержадміністрація

18.01.18

12.01.18

Кабінет Міністрів України

406/2/1-18

18.01.18

16.01.18

РЛП "Кінбурнська коса"

8

б/н

Про надання інформації щодо виконання розпорядження
КМУ від 19.03.2004 №152-р "Про підготовку та
оприлюденння щорічної інформації Кабінету Міністрів
України про здійснення державної регуляторної політики
органами виконавчої влади"
Про надання щорічних звітів голів
обл(міськ)держадміністрацій
Про надання інформації щодо осовних досягнень та
перспектив розвитку обласного центру та області в
економічній, інвестиційній, туристичній, науковій та
інших сферах
Щодо виставкових заходів в Ісламській Республіці Іран у
період з 30 січня по 2 лютого 2018 року
Про стан ведення військового обліку призовників і
військовозобов"язаних у центральних та місцевих органах
виконавчої влади у 2017 році
Щодо проведення зустрічі з представниками регіонів та
відповідних агенств в рамках запровадження реалізації
проекту для України "Механізми та інструменти
стимулюванння національних та прямих іноземних
інвестицій", яка вдбудеться 24.01.2018 з 15-30 по 17-00 за
адресою: м.Київ, вул.Стрілецька,12 приміщення
Посольства республіки Корея в Україні)
Про розгляд листа АПУ від 10.01.2018 № 04-01/10 щодо
звернення ініціативної групи Коблівської ОТГ щодо
фінансування будівництва мереж газопостачання сіл
Березанського району Миколаївської області
Щодо розгляду звернення ініціативної групи Коблівської
ОТГ щодо фінансування будівництва мереж
газопостачання сіл Березанського району Миколаївської
області
Про надання інформації щодо діючих міжрегіональних
угод та їх копії
Електронна пошта. Про надання пропозицій до візиту
Прем"єр-міністра України до Миколаївської області
План організації підготовки проектів актів, необхідних
для реалізації Закону України від 7 грудня 2017 р. №2246VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Щодо затверджження звіту про роботу парку за 2017 рік

18.01.18

16.01.18

Мінекономрозвитку

4502-06/1779-06

18.01.18

20.12.17

Розпорядження КМУ

932-р

18.01.18

12.01.18

Перший віце-прем"єр-міністр України - Міністр
економічного розвитку і торгівлі України

50924/1/1-17

18.01.18

16.01.18

Європейський Діловий Союз

3683/131117

18.01.18

15.01.18

Миколаївська обласна рада

17-03/05-18

18.01.18

15.01.18

Облдержадміністрація

18.01.18

11.01.18

Віце-прем"єр-міністр України

19.01.18

16.01.18

Компанія GBS Group

19.01.18

10.01.18

Одеське територіальне управління Національного
антикорупційного бюро України

19.01.18

17.01.18

Миколаївський координаційний протестний комітет
"За перерахунок військових пенсій та поновлення
соціальних гарантій пенсіонерам-силовикам
України"

19.01.18

18.01.18

Дорошівська сільська рада Вознесенського району
Миколаївської області

68/12-05-28/6-18

52464/2/1-17

б/н

22-118/1207
б/н

37-02-12

Про надання переліку інвестиційних проектів всфері
туризму, що можуть бути презентовані для іноземних
інвесторів та канддатуру, яка візьме участь у СхіднСередземноморській міжжнародній виставці туризму та
подорожей "ЕМІТТ 2018" (м.Стамбул, Туреччина), яка
відбудеться 25-28 січня 2018 року
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017р. №861
Про надання інформації щодо виконання рекомендацій,
визначених протокольним рішенням за результатами
шостого засідання Ради регіонального розвитку від 24
жовтня 2017 року
Запрошення до участі в міжнародній спеціалізованій
програмі "Структура державного та мініципального
управління на прикладі Австрії", яка відбудеться з 6 по 10
березня 2018 року в Австрії
Про надання інформації щодо діяльності підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Електронна пошта. Про надання дозволу на здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти
Про розгляд листа Національної академії державного
управління при Президентові України від 18.12.2017
№1/15-17-970 про рекомендації науково-практичної
конференції за міжнародною участю
Запрошення на спеціалізовану міжнародну програму
"Внутрішній аудит. Ефективний контролінг", яка
відбудеться з 27 лютого по 3 березня 2018 року в Лондоні,
Великобританія
Щодо кандидатур для участі у роботі Міжвідомчої комісії
з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств
Про вирішення питань щодо грошового забезпечення
військовослужбовців, виплати заборгованості із заробітної
плати трудовому колективу "Миколаївського
суднобудівного заводу", щодо перерахунку пенсій
силовикам
Щодо проведення експертизи відповідності проекту
Плану соціально-економічного розвитку Дорошівської
об"єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
стратегічним пріоритетам

19.01.18

12.01.18

Баштанська міська рада Баштанського району
Миколаївської області

25/02.02-6/4

19.01.18

15.01.18

Миколаївська обласна рада

28-03/05-18

19.01.18

15.01.18

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

22.01.18

22.01.18

Облдержадміністрація

120/11-05-58/6-18

22.01.18

22.01.18

Облдержадміністрація

119/11-05-58/6-18

22.01.18

22.01.18

Облдержадміністрація

99/0/05-22/2-18

Електронна пошта. Про проведення семінару з
підвищення кваліфікації посадових осіб органів публічної
влади Миколаївської області за темою "Ефективні
управлінські технології в органах публічної влади" в
Одеському регіональному інституті державного
управління НАДУ при Президентові України 23.01.2018

22.01.18

17.01.18

Миколаївська обласна рада

91-08-05-18

22.01.18

13.01.18

Віце-прем"єр-міністр України

Щодо розгляду листа Одеського територіалнього
управління Національного антикорупційного бюро
України №22-163/1859 від 15.01.2018 стосовно
попередження можливих корупційних правопорушень з
коштами місцеврого бюджету Миколаївської області
Про вжиття заходів щодо доступності інформації,
розміщеної на веб-сайтах, для сприйняття особами з
порушеннями зору і слуху та виконання завдання,
визначеного п.9 постанови КМУ від 29.08.2002 №1302
"Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у
діяльності органів виконавчої влади"

109/06

39205/31/1-17

Щодо включення проекту "Нове будівництво басейну для
плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні,
29 в м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської
області" у план реалізації за рахунок коштів ДФРР у 2018
році
Про надання уточненої інформації про діяльність
суб"єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, які фінансуються за
рахунок обласного бюджету, в частині затверджених на
2018 рік видатків зазначених суб"єктівта іншої інформації
щодо фінансово-господарської діяльності
Щодо затвердження звіту Консалтингової фірми
"СНЕЙЛ" про грошову оцінку нерухомого майна для
проведення нових розрахунків та укладання Додаткового
договору та продовження терміну дії Договору оренди з
ПрАТ "Київстар"
Електронна пошта. Про надання інформації щодо стану
виконання розпоряджень та протокольних доручень
голови облдержадміністрації
Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо зняття з
контролю розпоряджень голови облдержадміністрації

22.01.18

27.12.17

Протокол

б/н

22.01.18
22.01.18

22.01.18
18.01.18

Миколаївська обласна рада
РТПП Миколаївської області

61-03/05-18
75/13

22.01.18

15.01.18

Розпорядження голови ОДА

7-р

22.01.18

15.01.18

Розпорядження голови ОДА

6-р

22.01.18

18.01.18

Посольство Греції в Україні

б/н

22.01.18

19.01.18

Управління житлово-комунального господарства
ОДА

22.01.18

22.01.18

Облдержадміністрація

80/0/05-22/2-18

23.01.18

22.01.18

Облдержадміністрація

65/0/05-11/2-18

23.01.18

22.01.18

Департамент фінансів ОДА

23.01.18

19.01.18

РЛП "Тилігульський"

23.01.18

22.01.18

23.01.18

22.01.18

Міжрегіональне управління нац.агенства України з
питань держ.служби в Одеській, Миколаївській та
Херсонській областях, АРК та м.Севастополі
РЛП "Тилігульський"

24.01.18

16.01.18

Секретаріат КМУ

24.01.18

04.01.18

ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"

86/01-01

032-19/286
10
15/ТО 03-15

12
437/0/2-18

07/39

Електронна пошта. Протокол засідання робочої групи
щодо питань, пов"язаних із впорядкуванням території
РЛП "Гранітно-Степове Побужя" та розширенням НПП
"Бузький Гард" від 27.12.2017
Про зміни реквізитів рахунків з 01.01.2018
Щодо візиту представників бельгійських ділових кіл
менеджменту бельгійського порту Гент до Миколаївщини
в травні 2018 року
Електронна пошта. Про внесення змін до обсягу
міжбюджетних трансферів обласного бюджету
Електронна пошта. Про надання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування підприємству
громадської організації інвалідів
Щодо протокольного візиту Посла Греції в Україні в
Миколаїв 26 січня 2018 року
Електронна пошта. Про надання інформації щодо
розгляду колективного звернення представників
ініціативної групи Коблівської ОТГ
Електронна пошта. Про проведення навчання в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при
Президентові України у період з 22 січня по 02 лютого
2018 року
Електронна пошта. Про надання інформації інформації
щодо діяльності уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення
корупції у 2017 році
Про надання витягу із розпису видатків обласного
бюджету на 2018 року
Заявка на фінансування у січні 2018 року на оплату
оренди майна
Електронна пошта. Про надання інформації щодо потреби
у підвищенні кваліфікації керівників служб управління
персоналом
Заявка на фінансування в січні 2018 року на заробітну
плату
Про надання інформації про найбільш актуальні та
важливі для регіону інфраструктурні об"єкти економіки і
соціальної сфери, що планується ввести в експлуатацію у І
півріччі 2018 року за рахунок коштів усіх джерел
фінансування
Заява про вилучення та реалізацію залежалих вантажів

24.01.18

23.01.18

Мінрегіон

7/12-783

24.01.18

24.01.18

Доручення

327/0/05-61/3-18

24.01.18

24.01.18

Миколаївська обласна рада

24.01.18

15.01.18

МЗС України

24.01.18
24.01.18

24.01.18
24.01.18

РЛП "Приінгульський"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

19
15

24.01.18

23.01.18

РЛП "Кінбурнська коса"

13

24.01.18

24.01.18

Департамент фінансів ОДА

24.01.18

11.01.18

Протокол

б/н

24.01.18

24.01.18

РЛП "Гранітно-Степове Побужжя"

16

25.01.18

25.01.18

Департамент фінансів ОДА

25.01.18

25.01.18

Миколаївська міська рада Виконавчий комітет

25.01.18

24.01.18

КП "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради

25.01.18

25.01.18

25.01.18
25.01.18

24.01.18
22.01.18

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"
Департамент фінансів ОДА
Мінрегіон

85-01-05-18

202/17-596-146

031-09/310

040-13/337
143/02.020122/02.09/14/19

3-1/4

14
032-19/325
7/17-759

Про надання інформації для підготовки до проведення
чергового 7-го засідання Міжурядової українськоіранської комісії з економічного та торговельного
співробітництва
Електронна пошта. Про надання нформації про найбільш
актуальні та важливі для області інфраструктурні об"єкти
економіки і соціальної сфери, що планується ввести в
експлуатацію у І півріччі 2018 року за рахунок усіх форм
фінансування
Про надання інформації про актуальні проблеми соц.економ.розвитку регіону та про основні показники
соціально-економічного розвитку регіону за 2017 рік
Щодо започаткування Почесного консульства Норвегії у
м.Одеса
Про фінансування в 2 половині січня 2018 року
Про фінансуванн у січні 2018 року на заробітну плату та
оплату електроенергії
Заявка на фінансування за 2-гу половину січня 2018 року
Про надання інформації про соціально-економічний
розвиток регіону із зазначенням бюджетоутворюючих
підприємств
Електронна пошта. Протокол наради з головними
розпорядниками крштів обласного бюджету від
11.01.2018
Про виплату надбавки в.о.директора до посадового окладу
за січень 2018 року
Про надання звіту про виконання обласного бюджету за
2017 рік
Електронна пошта. Про надання інформації щодо візитів
та співробітництва Миколаївської області з КНР за 20162017 рр та показники торговельно-економічних відносин
Відзив на позов (справа за позовом ФОП Михайлова В.А.
до КП "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради про
стягнення коштів)
Зміни до фінансового плану на 2018 рік
Про надання річного звіту за 2017 рік
Про надання презентаційних матеріалів наявних
масштабних інвестиційних проектів

Управління культури, національностей та релігій
ОДА
КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"

25.01.18

22.01.18

25.01.18

25.01.18

26.01.18

17.01.18

Секретаріат КМУ

2449/0/1-18

26.01.18

25.01.18

01-11/01/85

26.01.18

25.01.18

Миколаївський національний університет імені
В.О.Сухомлинського
РЛП "Кінбурнська коса"

26.01.18

24.01.18

ПКВО "Фармація"

29.01.18

21.12.16

Постанова КМУ

29.01.18

26.01.18

29.01.18

26.01.18

Союз промисловців і підприємців Миколаївської
області
Управління екології та природних ресурсів ОДА

29.01.18

29.01.18

Облдержадміністрація

29.01.18

26.01.18

Миколаївське міське відділення Фонду соціального
страхування України в Миколаївській області

29.01.18

05.01.18

Міністерство молоді та спорту України

29.01.18

25.01.18

Депутат Миколаївської обласної ради

29.01.18

Консоциум реализации международных проектов
"Здоровье человека"

107/04-12
15

14
50/04-14
1070
101/01-3
01-02/51-03

90/0/05-13/2-18
01-16-176

133/3.3
25/01

б/н

Про надання пропозицій до обласної Цільової
національно-культурної програми на 2019-2021 роки
Пояснювальна записка до фінансового плану КП
"Дирекція з капітального будівництва та реконструкції"
Миколаївської обласної ради зі змінами на 2018 рік
Протокол наради від 16.01.2018 під головуванням Віцепрем"єр-міністра України - Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Г.Г.Зубко про реалізацію заходів,
спрямованих на удосконалення надання первинної
медичної допомоги у сільській місцевості
Про проходження виробничої практики
Щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закупаються за бюджетні кошти
Щодо списання майна, що знаходиться на балансі ПКВО
"Фармація"
Про внесення змін до Порядку використання коштів
державного фонду регіонального розвитку
Щодо проблемних питань ведення бізнесу
Електронна пошта. Про надання кандидатури до складу
Координаційної ради при облдержадміністрації з питань
реалізації Комплексної програми охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки
Електронна пошта. Лист Мінсоцполітики від 29.12.2017
№ 3016/0/101-17 про надання роз"яснень
Електронна пошта. Лист Мінсоцполітики України від
17.12.2017 №571/0/86-17/218 щодо питання реалізації
права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів
Фонду осіб, які виконують роботи, надають послуги за
договорами цивільно-правового характеру
Щодо сприяння в реалізації Національного конкурсу
"Благодійна Україна"
Запит депутата обл.ради Кормишкіна Ю.А. щодо надання
інформації для вивчення питання ефективності
використання майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Щодо розгляду пілотного проекту "Морські ворота
України"

29.01.18

28.12.16

Постанова КМУ

29.01.18

10.01.18

Управління південного офісу Держаудитслужби в
Миколаївській області

29.01.18

25.01.18

Управління Служби безпеки України в
Миколаївській області

29.01.18

24.01.18

РТПП Миколаївської області

29.01.18

24.01.18

Миколаївська обласна рада

29.01.18

29.01.18

30.01.18

30.01.18

Управління культури, національностей та релігій
ОДА
Облдержадміністрація

30.01.18

19.12.17

Облдержадміністрація

30.01.18
30.01.18

22.01.18
12.01.18

ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Витяг з протоколу засідання Урядового комітету

30.01.18

25.01.18

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт"

31.01.18

31.01.18

Мінрегіон

7/12-1070

31.01.18

22.01.18

ФДМУ

10-15-1264

1069

15-14-03-13-13/145

64/20-803

102/03

104-20-05-18
151/04-12
140/0/05-22/2-18

2608/16-05-28/6-17

10-01/81
2

21

Проо затвердження переліку видів продукції, щодо яких
органи державного ринкового нагляду здійснюють
державний ринковий нагляд
Про результати державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм управлінням
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Миколаївської облдержадміністрації
Про надання інформації щодо співробітництва з
міжнародними організаціями у 2018 році та міжнародної
технічної допомоги та надання переліку суб"єктів
зовнішньоекономічної діяльності, які отримали ліцензії на
проведення експортних (імпортних) операцій з 01.01.2017
по даний час
Запрошення до участі у спільному засіданні Ради і
Президії РТПП Миколаївської області, яке відбудеться
16.02.2018 о 14-45
Про розгляд звернення депутата обласної ради Демченко
Т.В.
Про надання інформації щодо стану забезпечення захисту
прав національних меншин
Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо
підготовки держ.службовців за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" в НАДУ при Президентові
України у 2019 році
Електронна пошта. Про надання пропозицій до проекту
розпорядження голови ОДА "Про заходи щодо підготовки
до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2018 року в
Миколаївській області"
Щодо урегулювання договірних відносин
Витяг з протоколу засідання Урядового комітету з питань
економічної, фінансової та правової політики, розвитку
паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури,
оборонної та правоохоронної діяльності
Щодо договірних відносин з ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ УКРАЇНА
ЛТД" за договором оренди від 01.01.2003 №8/1-03
Про надання інформації для підготовки візиту Прем"єрміністра України Гройсмана В.Б. до Японії
Про надання відомостей про майно за
місцезнаходженням: Миколаївська обл.,
Березнегуватський р-н, с.Маліївка, вул.Широка, 44а

31.01.18

27.12.17

Розпорядження КМУ

1017-р

Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої
карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки

31.01.18

31.01.18

Облдержадміністрація

173/14-05-28/6-17

31.01.18

29.01.18

Українсько-сербська ділова палата

31.01.18

31.01.18

Мінрегіон

Електронна пошта. Про підвищення кваліфікації
державних службовців у 2018 році
Електронна пошта. Щодо проведення 85 Міжнародного
сільськогосподарського ярмарку 15-21 травня 2018 року у
м.Новий Сад, Республіка Сербія
Про надання інформації для підготовки візиту Президента
України до Республіки Австрія

б/н

7/12-1069

