Дата
Дата
надходження створення
документу документу
02.01.2019

02.01.2019
02.01.2019

02.01.2019
02.01.2019

02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

Джерело інформації

29.12.2018 Департамент інвестиційної та
промислової політики Херсонської
ОДА
29.12.2018 Доручення
05.12.2018 Розпорядження КМУ
14.12.2018 Державна судова адміністрація
України
22.12.2018 Верховна Рада України

Номер документу

06-4/315826/0/18/015

Про надання інформації переліку наявних на території підприємств з іноземними
інвестиціями

6732/0/05-61/3-18 Про проведення консультацій з громадськістю
934-р
Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
14-26299/18
Про передачу в державну власність нерухомого майна в місті Миколаєві
04-21/11699(269734)

28.12.2018 Державна регуляторна служба
України
29.12.2018 Секретаріат Кабінету Міністрів
України
26.12.2018 Прем"єр-міністр України

12554/0/20-18

28.12.2018 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
22.12.2018 Мінекономрозвитку

50712/1/1-18

19.12.2018 Українська асоціація операторів
зв"язку "Телас"

Назва документу

25384/0/2-18
50202/1/1-18

Щодо розгляду звернення Української асоціації операторів зв"язку "Телас" щодо
продовження дії та можливості укладання нових договорів оренди комунального
майна для розміщення телекомунікаційного обладнання
Про виконання розпорядження КМУ від 19.03.2004 № 152-р
Щодо надання інформації про інфраструктурні проекти, що реалізуються або
будуть реалізовані за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
Про розгляд звернення депутатської фракції Політичної партії "Народний фронт"
від 17.12.18 № 04-02/5-19

Про розгяд звернення народного депутата України Корнацького А.О. від 17.12.18
№ 15/12-18 та № 16/12-18

3901-06/57066-03 Щодо погодження проектів ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України стосовно покращення інвестиційного клімату" та "Про внесення змін до
статті 287 Митного кодексу України стосовно покращення інвестиційного
клімату"
213
Щодо продовження дії та можливості укладання нових договорів оренди
комунального майна для розміщення телекомунікаційного обладнання

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

03.01.2019

21.12.2018 Департамент фінансів ОДА

03.01.2019
03.01.2019
03.01.2019

03.01.2019

03.01.2019 Облдержадміністрація
22.11.2018 Закон України
03.01.2019 Фонд соціального страхування
України в Миколаївській області
миколаївське міське відділення
06.12.2018 Закон України

03.01.2019

03.01.2019 Облдержадміністрація

03.01.2019

29.12.2018 Мінекономрозвитку

03.01.2019

03.01.2019

29.12.2018 Регіональне відділення Фонду
державного майна України по
Миколаївській області
28.12.2018 Міністерство оборони України

03.01.2019
04.01.2019

02.01.2019 Управління з питань НС ОДА
29.12.2019 Розпорядження

04.01.2019

03.01.2019 Облдержадміністрація

8/14-05-18/6-19

04.01.2019

21.12.2018 Облдержадміністрація

2499/0/05-8/2-18

04.01.2019

02.01.2019 Міністерство соціальної політики
України

040-13/33

5/11-05-58/6-19
2621-VIII
01-16-13

Назва документу

Про доведення наказів Міністерства фінансів України від 28.12.18 № 1176 та від
22.12.18 № 1084

Про перевірку наявності документів з грифом "Для службового користування"
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
Про надання звіту до Фонду соціального страхування України

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством
Нідерланди про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії Угоди між
Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту
розслідування від 28 липня 2014 року
6/11-05-58/6-19 Про надання списків, які можуть отримувати кореспонденцію з обмеженням
доступу
4315-07/58001-03 Щодо Плану дій невідкладних заходів до мінімізації дій РФ з дестабілізації
ситуації в економіці України
14-02-02675
Про направлення листа управління соціального захисту населення Арбузинської
РДА щодо внесення даних нерухомого майна
2644-VIII

220/7698

Щодо питань, пов"язаних з ракетним крейсером проекту 1164, заводський № 2011

3/01-07-23
585-р

Про запрошення на позачергове засідання ТЕБ та НС, яке відбудеться 04.01.19
Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян
головою ОДА, першим заступником, заступниками голови ОДА на 2019 рік
Про отримання документів щодо оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців
Про внесення змін до постанови КМУ від 23.04.14 № 117 "Про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

157/0/2-19/38

Про стан виконання Програми протидії торгівлі людьми за підсумками 2018 року

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

04.01.2019

03.01.2019 Департамент фінансів ОДА

04.01.2019
08.01.2019
08.01.2019

27.12.2018 Адміністрація Центрального району
Миколаївської міської ради
03.01.2019 Доручення
04.01.2019 Облдержадміністрація

08.01.2019

08.01.2019 Доручення

08.01.2019
08.01.2019

08.01.2019 Облдержадміністрація
02.01.2019 Розпорядження

08.01.2019

04.01.2019 Відділ з питань територіальної
організації влади та місцевого
самоврядування апарату ОДА

08.01.2019

29.12.2018 Розпорядження

09.01.2019
09.01.2019
09.01.2019

08.01.2019 Облдержадміністрація
08.01.2019 Департамент фінансів ОДА
02.01.2019 Господарський суд Миколаївської
області
29.12.2018 Господарський суд Миколаївської
області
03.01.2019 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій
03.01.2019 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій

09.01.2019
09.01.2019

09.01.2019

Номер документу

Назва документу

031-09/46

Щодо виконання обласних програм розвитку малого і середнього підприємництва

К-419-2

Про надання даних щодо власника, який знаходиться за адресою: вул. Одеське
шосе. 96
14/0/05-61/3-19 Про Типову програму прискореної підготовки працівників
2523/0/05-22/2-18 Про формування державного замовлення на 2020 рік на підготовку і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади
41/0/05-61/3-19 Про виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 23.11.2018 № 2629-7 "Про державний
бюджет України на 2019 рік"
28/12-05-28/6-19 Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за 2018 рік
2-р
Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік та
завдань щодо його поліпшення у 2019 році
04/09-11
Про надання пропозицій до складу Регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку та до складу робочої групи з розроблення /внесення змін
до Стратегії розвитк
584-р
Про схвалення проекту Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
29/12-05-28/6-19 Про надання інформації по формуванню бюджетної програми на 2019 рік
040-13/105
Про доведення наказів Мінфіну України
915/1872/18
Ухвала за позовом № 915/1872/18 від 02.01.2019
915/1857/18
9-03/05-19

2197-03-05-18

Ухвала за позивом № 915/1857/18 від 29.12.2018
Про надання висновків постійної комісії обласної ради

Про надання рекомендацій постійної комісії обласної ради

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

4596/6.2-6

Про механізм проведення гендерно-правової експертизи законодавства та проектів
нормативно-правових актів в усіх сферах законодавства
Про проведення 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Історичні
мідращі Північного Причорномор"я""
Про виконання умов договору купівлі-продажу будівлі колишньої аптеки № 34 по
вул. Центральна, 7 в м. Снігурівка
Про надання роз"яснень з питань, пов"язаних з діяльністю Мін"юсту , його
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належить до
сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються
Про надання інформації щодо надання повіддомлень про програми підтримки
суб"єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів
Про запрошення на засідання Ради і Президії РТПП - ДП "Миколаївський
авіаремонтний завод "НАРП"
Про надання оперативної інформації про очікувану кредиторську заборгованість
бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету
Про розгляд звернення народного депутата України Лозового А.С. від 28.12.18 №
0731-12/18

10.01.2019

28.12.2018 Головне територіальне управління
юстиції у Миколаївській області
04.01.2019 Державний архів Миколаївської
області
10.01.2019 Миколаївська обласна рада

10.01.2019

19.12.2018 Міністерство юстиції України

50739/22960-2618/7.1.3

10.01.2019

21.12.2018 Антимонопольний комітет

500-29/01-17304

10.01.2019

10.01.2019 Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області
10.01.2019 Департамент фінансів ОДА

09.01.2019
10.01.2019

10.01.2019

13/01.1-07/5
2182-06-05-18

38/03
040-13/140
52030/1/1-18

11.01.2019

05.01.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
10.01.2019 Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області
08.01.2019 СКМУ

11.01.2019

10.01.2019 Миколаївська обласна рада

2163-06-05-18

14.01.2019

29.12.2018 Коблівська сільська рада
Березанського району

14.01.2019

14.01.2019 Радник з питань моніторингу
проектів регіонального розвитку
08.01.2019 Міністерство аграрної політики та
продовольства України

11.01.2019

11.01.2019

14.01.2019

37/03
511/0/2-19

2047
б/н
37-34-11/226

Про надання згоди на участь Васильєвої М.В. у засіданні Ради і Президії РТПП ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"
Про стан забезпечення вжиття відповідних заходів за результатами перевірок
стану виконавської дисципліни, які було проведено у 2018 році
Про фінансування субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку 2018 року
Про направлення звіту про проведені заходи з обговорення та формування
Перспективного плану розвитку на 2019-2021 рр. Миколаївської області
Березанського району Коблівської ОТГ станом на 29.12.18
Про проведення щорічного опитування програмою "U-LEAD з Європою"
Про надання інформації до щорічної доповіді

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

19

Запрошення на засідання Комітету підприєммців малого та середнього бізнесу при
ТППУ у формі круглого столу на тему: "Мораторій на перевірки бізнесу
закінчився: чого очікувати бізнесу в 2019 році?" за участю Голови Державної
регуляторної служби України
Про доведення наказу Міністерства фінансів України від 03.12.2018 № 953 "Про
затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації
видатків бюджету"
Про направлення звіту про проведені заходи з обговорення та формування
Перспективного плану розвитку на 2019-2021 рр. Миколаївської області
Березанського району Коблівської ОТГ станом на 04.01.2019
Про направлення звіту про проведені заходи з обговорення та формування
Перспективного плану розвитку на 2019-2021 рр. Миколаївської області
Березанського району Коблівської ОТГ станом на 14.12.2018
Щодо проведення вебінару з метою сприяння застосуванню розробниками
проектів регуляторних актів 31.01.2019
Про направлення звіту про проведені заходи з обговорення та формування
Перспективного плану розвитку на 2019-2021 рр. Миколаївської області
Березанського району Коблівської ОТГ
Про присвоєння статусу курорту місцевого значення "Коблево"

14.01.2019

12.01.2019 Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств
України

14.01.2019

11.01.2019 Департамент фінансів ОДА

14.01.2019

04.01.2019 Коблівська сільська рада
Березанського району

26

14.01.2019

14.12.2018 Коблівська сільська рада
Березанського району

1850

14.01.2019

11.01.2019 Мінекономрозвитку

14.01.2019

21.12.2018 Коблівська сільська рада
Березанського району

1994

14.01.2019

28.12.2018 Коблівська сільська рада
Березанського району
29.12.2018 Снігурівська РДА

2041

14.01.2019
15.01.2019
15.01.2019

15.01.2019
15.01.2019

09.01.2019 Сектор мобілізаційної роботи
апарату ОДА
04.01.2019 Миколаївська обласна організація
Національної спілки письменників
України
11.01.2019 ГО "Миколаївський Центр
журналістських розслідувань"
10.01.2019 Всеукраїнська мережа фахівців і
практиків з регіонального та
місцевого розвитку РЕГІОНЕТ

040-13/169

3612-07/1160-06

01-1136/18-40
б/н

Про незадовільний стан будівлі колишньої аптеки № 34, що знаходиться за
адресою: м. Снігурівка, вул. Центральна, 7
Службова записка про надання дорученняз підготовки проектів розпоряджень

1

Про звільнення приміщення за адресою: вул. Нікольська, 44

1

Про забезпечення доступу до приміщеньза адресою, вул. Нікольська, 46

214

Про проекти регіонального розитку

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

84/23-05-58/6-19

Про надання кандидатури конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки
громадським організаціям, діяльності яких має соціальну спрямованість

36-03/05-19

Про хід виконання обласної Програми проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 20122014 роки
Щодо повідомлення від Посольства Єгипту в Україні

15.01.2019

15.01.2019 Облдержадміністрація

15.01.2019

11.01.2019 Миколаївська обласна рада

15.01.2019

713/17-149-39

15.01.2019

11.01.2019 Міністерство закордонних справ
України
04.01.2019 European Union delegation to Ukrain

15.01.2019

09.01.2019 Мінекономрозвитку

3631-06/808-06

15.01.2019
15.01.2019

08.01.2019 Мінекономрозвитку
09.01.2019 Прем"єр-міністр України

4005-06/681-03
49960/1/1-19

15.01.2019

04.01.2019 Мінекономрозвитку

3411-08/317-06

16.01.2019

02.01.2019 Розпорядження

1-р

16.01.2019

16.01.2019 Комунальний заклад культури
"Обласний палац культури"
16.01.2019 Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської ОДА

2/12

16.01.2019

16.01.2019
16.01.2019

14.01.2019 Комунальний заклад культури
"Обласний палац культури"
11.01.2019 Розпорядження

б/н

01-01/36-03

2/10
8-р

Щодо поширення інформації про "Дні кар"єри ЄС", організованих в рамках
проекту Представництва ЄС "Інформаційна підтримка молодіжних мереж ЄС в
Україні"
Щодо виконання плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері
захисту прав споживачів на період до 2020 року
Щодо піврічного моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги
Про результати Форуму місцевого самоврядування, який відбувся 05.12.2018 у м.
Києві
Щодо виконання розпорядження КМУ від 19.06.2019 № 492 та надання інформації
про стан виконання Плану заходів щодо розроблення, впровадження і
функціонування системи управління якістю, екологічного управління та інших
систем управління
Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2018 рік та
завдання щодо його поліпшення у 2019 році
Щодо надання в оренду нерухомого майна розташованого за адресою: м.
Миколаїв, пл. Суднобудівників, 3
Про надання пропозицій до Плану роботи Координаційної ради при ОДА з
питань Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 20182020 роки
Щодо надання в оренду нерухомого майна розташованого за адресою: м.
Миколаїв, пл. Суднобудівників, 3
Про заходи щодо відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в Миколаївській
області 2019 року

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

16.01.2019

08.01.2019 Розпорядження

16.01.2019
16.01.2019

14.01.2019 Мінекономрозвитку
15.01.2019 Мінрегіон

16.01.2019
16.01.2019

04.01.2019 Генеральне Консульство Румунії в
Одесі
14.01.2019 Мінекономрозвитку

16.01.2019

15.01.2019 ТОВ "Медтехніка"

17.01.2019
17.01.2019

17.01.2019
17.01.2019

Рішення обласної ради
09.01.2019 Ольшанська селищна рада
Миколаївського району
Миколаївської області
05.01.2019 Ольшанська селищна рада
Миколаївського району
Миколаївської області
12.01.2019 Віце-прем"єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України
06.12.2018 Закон України
21.12.2018 Рішення обласної ради

17.01.2019

21.12.2018 Рішення обласної ради

17.01.2019
17.01.2019

21.12.2019 Рішення обласної ради
21.12.2018 Рішення обласної ради

17.01.2019

16.01.2019 Облдержадміністрація

17.01.2019

17.01.2019

Номер документу

3-р

3904-05/1445-06
7/31.3/609-19
б/н
3901-06/1464-03

1/01
28
416-04.02

9-04.02

1192/0/1-19

Назва документу

Про затвердження Плану роботи з виконання до 2020 року завдань Державної
стратегії регіонального розвитку України, відповідальною за які визначено
Миколаївську обласну державну адміністрацію
Про надання інформації щодо концесійних договорів
Про надання звітів по виконанню бюджетної програми "Підтримка регіональної
політики України"
Про співпрацю Миколаївської області та прикордонних областей Румунії
Про надання інформації щодо результатів моніторингу умов інвестиційної
діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів в Україні у 2 півріччі 2018
року
Про продовження договору оренди нерухомого майна Миколаївської обласної
лікарні на наступний термін
Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік
Про надання пропозицій до Перспективного плану розвитку територій області на
2019-2020 роки
Про направлення звіту про результати реалізації проектів регіонального розвитку,
визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Про проведення Для Європи в Україні у 2019 році

Про прилеглу зону України
Про затвердженння обласної Програми енергозбереження та розвитку
альтернативних джерел енергії на період до 2025 року
32
Про затвердження Стратегії розвитку галузі охорони здоров"я Миколаївської
області на 2019-2021 роки
27
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік
7
Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження Програми розвитку
малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки
104/11-05-58/6-19 Про надання пропозицій щодо зняття з контролю виконаних розпоряджень голови
ОДА, які були видані у 2018 році та в попередні роки
2641-VIII
30

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

17.01.2019

21.12.2018 Рішення обласної ради

18.01.2019

14.01.2019 ГО "Національна асоціація
сільськогосподарських дорадчих
служб України"
17.01.2019 Миколаївська обласна рада

18.01.2019

Номер документу

31
2-14/01-19
М-05/03-ОП

Назва документу

Про затвердження обласної Програми розвитку систем зовнішнього освітлення
населнних пунктів Миколаївської області на період до 2025 року
Про участь у Презентації-Ярмарку "Фінансування малого та середнього бізнесу
лізінговими компаніями"
Про вільні приміщення спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Про запрошення слухачів з постійно діючого тематичного семінару з вивчення
англійської мови: "Розмовна англійська мова для публічних службовців"

18.01.2019

17.01.2019 Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

32/03-10/19

18.01.2019

04.01.2019 Виконавчий комітет
Южноукраїнської міської ради

15/02-34/83

Про надання інформації щодо результатів зустрічі голови ОДА з представниками
малого і середньогот бізнесу Миколаївської області від 13.03.2014

18.01.2019

11.01.2019 Коблівська сільська рада
Березанського району
17.01.2019 Розпорядження

48

Про направлення звіту про проведені заходи з обговорювання та формування
Перспективного плану розвитку на 2019 - 2021 рр. Миколаївської області
Про організацію навчання в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2019 рік

18.01.2019

18.01.2019
18.01.2019
18.01.2019

09.01.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"
16.01.2019 Мінекономрозвитку
18.01.2019 Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

17-р

UOP 3-150
4602-04/1869-06
35/04-10/19

Про перелік підприємств "Укроборонпром"
Про проведення Експо-конгресу "Бізнес для Розумних Міст"
Про проведекнння семінару за темою "Стандарт української мови для публічних
посадовців"

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

18.01.2019

18.01.2019 Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

18.01.2019
18.01.2019

16.01.2019 МЗС України
17.01.2019 Облдержадміністрація

21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019

21.01.2019 Облдержадміністрація
21.01.2019 Облдержадміністрація
11.01.2019 Обласний будинок художньої
творчості

21.01.2019

21.01.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
21.01.2019 Облдержадміністрація
15.01.2019 Протокол наради
17.01.2019 ПКВО "Фармація"

21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019

21.01.2019

18.01.2019 Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області
21.01.2019 Облдержадміністрація

21.01.2019

21.01.2019 Департамент фінансів ОДА

21.01.2019

18.01.2019 КП Миколаївської обласної ради
"Миколаївська обласна друкарня"
18.01.2019 Мінрегіон
17.01.2019 Миколаївська митниця ДФС

21.01.2019

21.01.2019
21.01.2019

Номер документу

35/04-10/19

Назва документу

Про роботу центру у 2019 році

713/17-149-58
Щодо новопризначеного Генерального Консула
119/12-05-58/6-19 Про проведення перевірки стану організації та здійснення контролю за
виконанням актів та доручень ВРУ, актів і доручень Президента України, КМУ,
доручень центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень
голови ОДА в структурних підрозділах ОДА
131/13-05-28/6-19 Про моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів
130/13-05-28/6-19 Щодо забезпечення інформаційної безпеки
004
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст
Миколаївської області
1-1/4
Про затвердженння графіків проведення етапів конкурсних відборів щодо участі у
заходу Програми "Часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами
залученими МСП на реалізацію проектів"
128/15-05-28/6-19 Про організоване проведення декларування за 2018 рік
1
Протокол наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
80/12
Про направлення план заходів РТТП Миколаївської області щодо сприяння
підприємництву та розвитку бізнесу на 1-е півріччя 2019 р.
б/н
Про надання інформації щодо результативних показників, яких планується
досягти у 2019 році
040-13/284
Про надання інформації з питань ведення бухгалтерського обліку розпорядниками
коштів обласного бюджету
7
Щодо повернення безвідсоткової позики
7/7.3/855-19
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 2018 рік в АС "Є-звітність"
276/9/14-70-19-41 Про надання інформації стосовно показників соціально-економічного розвитку

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

21.01.2019

14.01.2019 Секретаріат КМУ

21.01.2019

17.01.2019 Миколаївська обласна рада

21.01.2019

15.01.2019 Управління Південного офісу
Держаудитслужби в Миколаївській
області
18.01.2019 Департамент фінансів ОДА

21.01.2019
22.01.2019

18.01.2019 Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області

22.01.2019

21.12.2018 Рішення

22.01.2019

22.01.2019 Облдержадміністрація

22.01.2019
22.01.2019
22.01.2019

18.01.2019 Державне агенство резерву України
14.01.2019 Управління інформаційної
діяльності ОДА
18.01.2019 Облдержадміністрація

22.01.2019

22.01.2019 Департамент фінансів ОДА

22.01.2019

21.01.2019 КП "Миколаївкнига"

22.01.2019
23.01.2019
23.01.2019

21.01.2019 Департамент фінансів ОДА
22.01.2019 Мінрегіон
23.01.2019 Облдержадміністрація

Номер документу

Назва документу

План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 22.11.18 № 2621-VIII "Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України"
2218-09-05-18
Про забезпечення місцевих судів, розміщених у м. Миколаєві, належними
приміщеннями
15-14-02-13/156- Про основні напрями діяльності, передбачені планом проведення заходів
2019
державного фінансового контролю на І квартал 2019 року
51244/1/1-18

Про надання інформації щодо стану впровадження внутрішнього аудиту у
розпорядників коштів обласного бюджету
82/11
Про проведення круглого столу на тему: "Стан та перспективи розвитку
торговельно-економічних відносин України та КНР у контексті співробітництва
ділових кіл країн" 29.01.2019 об 11.00
6
Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017" на період до
2019 року включно
139/15-05-28/6-19 Про направлення витягу Міністерства оборони України про стан ведення
військового обліку
173/0/4-19
Щодо відпуску матеріальних цінностей державного резерву
93/02-16
Про перелік суб"єктів видавничої справи Миколаївської області
040-13/278

126/12-05-28/6-19 Про надання інформації щодо використання паспорта бюджетної програми за
2018 рік
031-09/317
Про надання інформації про соціально-економічний розвиток регіону із
зазначенням бюджетоутворюючих підприємств, аналіз розвитку у 2018 році
промисловості, сільського господарства, інвестицій, торгівлі, тощо
3-1/10
Про зняття з контролю рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 № 14
032-19/312
Про надання витягу із розпису видатків обласного бюджету на 2019 рік
7/19.1/962-19
Про надання переліку проектів ДФРР
148/14-05-28/6-19 Про надання інформації щодо оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців у 2018 році

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської
області на 2019-2023 роки
Про проведення позачергового засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА
Щодо призначеня дати та місця проведення комісії з питань упорядкування обліку
юридичних осіб
Про особливості подання повідомлень про нову державну допомогу та інформації
про чинну державну допомогу
Щодо робочих груп з розроблення проектів регіональних стратегій та планів
заходів
Щодо туристичної виставки "NA STYKU KULTUR", яка відбудеться 22-24
березня 2019 року у місті Лодзь
Щодо надання інформації стосовно іноземних священнослужителів
Про участь у засіданні наглядового комітету реалізації грантового проекту
Європейської комісії
Про нагородження Почесною грамотою голови ОДА

23.01.2019

21.12.2019 Рішення обласної ради

15

23.01.2019

б/н

23.01.2019

22.01.2019 Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА
22.01.2019 Фонд державного майна України по
Миколаївської області
18.01.2019 Антимонопольний комітет України

23.01.2019

21.01.2019 Мінрегіон

23.01.2019

21.01.2019 Мінекономрозвитку

4502-06/2388-06

23.01.2019
24.01.2019

14.01.2019 Міністерство культури України
24.01.2019 Вознесенська міська рада

59/18-3/15-19
216/01/01-02/11

24.01.2019

21.01.2019 Миколаївська обласна оргаіназція
Всеукраїнської профспілки
працівників і підприємств торгівлі,
громадського харчування та послуг
21.01.2019 НБУ

23.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

22.01.2019 Асоціація "Українське об"єднання
лізінгодавців"
22.01.2019 Мінрегіон

24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019

24.01.2019 Департамент фінансів ОДА
24.01.2019 Департамент фінансів ОДА
21.01.2019 Мінфін

24.01.2019

23.01.2019 Мінрегіон

24.01.2019

14-02-00129
500-29/05-698
8/36/119-19

6

50-0006/3622
б/н
7/31.1/968-19
032-19/363
040-13/358
24010-10-5/1680
7/12/993-19

Про надсилання та розміщення серед державних установ плакатів і буклетів з
описом банкнот і монет
Про проведення Презентації-Ярмарку "Фінансування малого та середнього бізнесу
лізінговими компаніями"
Про надання копії щорічного звіту голови обл(міськ)держадміністрації
Про надання річного звіту
Про виконання звіту про виконання обласного бюджету за 2018 рік
Щодо управління фіскальними ризиками ризиками шляхом їх виявлення, оцінки,
моніторингу та розробки заходів з їх мінімізації
Щодо підготовки матеріалів до 27 засідання Консультаційного комітету
президентів України та Республіки Польша

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

24.01.2019

21.12.2018 Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень
Національної академії наук України
24.01.2019 Облдержадміністрація

24.01.2019

21.01.2019

25.01.2019
25.01.2019

22.01.2019
24.01.2019

25.01.2019

24.01.2019

28.01.2019

23.01.2019

28.01.2019

24.01.2019

28.01.2019

15.01.2019

28.01.2019
28.01.2019
28.01.2019

25.01.2019
23.01.2019
22.01.2019

28.01.2019

21.01.2019

28.01.2019

24.01.2019

29.01.2019

28.01.2019

24.01.2019

Номер документу

9/719

Назва документу

Про направлення доповідної записки "Напрями вдосконалення інституційного
середовища інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор"я"

6314/0/05-61/3-18 Про отримання інформаційних матеріалів щодо підготовки матеріалів щдо
щорічного звіту про здійснення ОДА покладених на неї повноважень та стану
розвитку територій за 2018 рік
Депутат обласної ради Демченко
3
Про використання коштів з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
Тетяна Василівна
мікпропроектів місцевого розвитку та здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку ОТГ Миколаївської області
Мінрегіон
7/31.1/967-19
Щодо моніторингу соціально-економічних та інших показників
Облдержадміністрація
163/15-05-58/6-19 Про перевірку наявності документів з грифом "Для службового користування"
"Літер "М"
ПКВО "Фармація
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Миколаївська обласна рада
85-03/05-19
Про надання інформації про діяльність підприємств спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Прем"єр-міністр України
1557/2/1
Про розгляд звернення депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенко" від
14.01.19 № 04-01/06-7/8104 (1)
Південно-західний апеляційний
915/947/18
Ухвала про відкриття апеляційного провадження по справі рішення
господарський суд
господарського суду Миколаївської області від 15.01.2019 року по справі №
915/947/18
Доручення
355/0/05-61/3-19 Про направлення протоколу ДНПК від 23.01.19 № 1
Миколаївська обласна рада
79-01-05-19
Про оновлення інформаційної бази даних про Миколаївську область
Міністерство культури України
180/33/14-19
Про надання інформації про стан і проблемні питання з виконання Плану заходів
щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та
підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері за 2018 рік
Коблівська сільська рада
117
Про направлення Плану перспективного розвитку Коблівської ОТГ на 2019-2021
Березанського району Миколаївської
рр.
області
Мінрегіон
7/19.2/1080-19 Оригінал. Про надання пропозицій з переліком і описом інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір
відповідно до законодавства та можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР
ТОП "П.Н."
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

29.01.2019

28.01.2019 Розпорядження

29.01.2019
29.01.2019

29.01.2019 ФОП "Галькевич О.С."
29.01.2019 Мінекономрозвитку

29.01.2019

29.01.2019 Постійна комісія обласної ради з
питань соціальної політики, охорони
здоров"я, материнства, дитинситва,
розвитку зон відпочинку та туризму

29.01.2019
30.01.2019

28.01.2019 Облдержадміністрація
29.01.2019 Миколаївська обласна рада

30.01.2019

30.01.2019 Мінрегіон

30.01.2019
30.01.2019

30.01.2019 Облдержадміністрація
25.01.2019 ТОВ "ДФ Трейдінг груп"

30.01.2019

30.01.2019

18.01.2019 ТОВ "Морський спеціалізований
порт Ніка-Тера"
28.01.2019 ДП "Миколаївський морський
торгівельний порт"
29.01.2019 Облдержадміністрація

30.01.2019
30.01.2019

24.01.2019 МЗС України
30.01.2019 Організаційний відділ апарату ОДА

30.01.2019

23.01.2019 ICC Ukraine

30.01.2019

Номер документу

Назва документу

20-р

Про розподіл обов"язків між головою ОДА, першим заступником, заступниками
голови ОДА та керівником апарату ОДА
Щодо сплати орендної плати
Про надання інформації до п. 19 доручення КМУ № 49960/1/1-18 про стан
співпраці з ПАТ "Ощадбанк"
Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу
об"єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищь,
міст Миколаївської області

б/н
3611-07/3775-06
115-03/05-19

183/12-05-28/6-19 Про надання дозволу розпорядникам бюджетних коштів
105-03/05-19
Про надання інформації про діяльність суб"єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які фінансуються
за рахунок обласного бюджету
7/36/1326-19
Про проведення онлайн-наради щодо запланованих у 2019 році заходів з
розроблення регіональних стратегій розвитку на новий програмний період 20212027 рр.
194/15-05-58/6-19 Про надання кандидатур для складу комісії з оцінки корупційних ризиків
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
89/нк-01
Про згоду на надання даних зі статистичної та фінансової звітності підприємства
органам державної влади
03/115
Про згоду на надання даних зі статистичної та фінансової звітності підприємства
органам державної влади
391/0/05-33/3-19 Довідка про хід виконання у 2018 році розпорядження ОДА від 01.12.2017 № 500р
713/17-149-97
Щодо новопризначеного Генерального Консула
440/0/05-58/3-19 Про надання електронного примірнику матеріалівдо щорічного звіту про
здійснення ОДА покладених на неї повноважень та стану ровзитку територій за
2018 рік
22
Щодо рекомендації кандидатури на посаду керівника регіонального
представництва ІСС Ukraine у Миколаївській області

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

31.01.2019

28.01.2019 Громадська організація "Фонд
розвитку міста Миколаєва"

31.01.2019

31.01.2019 Державна екологічна інспекція у
Миколаївській області

31.01.2019

28.01.2019 Міжнародний центр перспективних
досліджень
24.01.2019 Міністерство інфраструктури
України

31.01.2019

Номер документу

Назва документу

5

Про запрошення на підсумкову конференцію "Від цілісності до ефективності
місцевих бюджетів 4 областей України", яка відбудеться 01.03.19 з 09:00 до 17:00

09/09-24/219

Про надання підписаного додаткового договору на продовження дії договору
оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних
громад
Щодо участі у роботі круглого столу на тему: "У чиїх руках регіони: презентація
рейтингу голів ОДА", який відбудеться 31.01.2019 об 10:00 у м. Києві
Копія. Про надання пропозицій до Плану заходів з реалізації Морської доктрини
України на період до 2035 року

01-19/01
2162714-19

