Дата
надходження
документу
01.02.18

Дата
створення
документу
31.01.18

01.02.18

Джерело інформації

Номер документу

План

б/н

01.02.18

РЛП "Тилігульський"

19

01.02.18

01.02.18

РЛП "Тилігульський"

20

01.02.18

01.02.18

Облдержадміністрація

143/0/05-7/2-18

01.02.18

26.12.17

01.02.18

01.02.18

Спілка підприємців малих, середніх і
336/14
приватизованих підприємств України
Відділ з питань територіальної організації влади та 26/09-11
місцевого самоврядування апарату
облдержадміністрації

01.02.18

22.01.18

ДК "Укроборонпром"

UOP 1.012-561

02.02.18

02.02.18

Розпорядження голови ОДА

24-р

02.02.18

02.02.18

Мінрегіон

7/36-1153

02.02.18

01.02.18

Департамент освіти і науки ОДА

524/04-01/01-01-13

02.02.18

02.02.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

19

Назва документу

Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться
облдержадміністрацією у лютому 2018 року
Щодо виплати надбавки в.о.директора парку за січень 2018
року
Звіт "Про чисельність працюючих та заброньованих
військовозобов"язаних"
Електронна пошта. Щодо відпрацювання листа Державної
служби спеціального зв"язку та захисту інформації України
від 18.01.2018 № 05/02-152 стосовно заповнення
опитувальника
Інформаційний бюлетень №11-12 (238-239) листопадгрудень 2017р.
Про надання інформації щодо моніторингу по використанню
субвенії з державного бюдету місцевим бюджетам на
здійснення заходів соц-економ.розвитку окремих територій
та щодо використання коштів ДФРР
Щодо заборгованості із заробітної плати на ДП
"Миколаївський суднобудівний завод", ДП "Український
радіотехнічний інститут" та Державному Південному
виробничо-технічному підпримстві
Про створення комісії з безоплатної передачі індивідуально
визначеного майна відділення екстреної (невідкладної)
медичної допомоги комунального закладу "Южноукраїнська
міська лікарня" з комунальної власності територіальної
громади міста Южноукраїнськ у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області з подальшим його закріпленням на праві
оперативного управління за Миколаївським обласним
центром екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф
Миколаївської
обласноїнаради
ради щодо проблемних
Щодо проведення
Всеукраїнської
питань реалізації державної регіональної політики та шляхів
їх вирішення 08 та 09 лютого 2018 року та надання
кандидатури щодо участі
Про надання інформації щодо реалізації середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
регіонального рівня
Кошторис по загальному фонду на 2018 рік

Дата
надходження
документу
02.02.18

Дата
створення
документу
01.02.18

02.02.18
02.02.18
02.02.18

02.02.17
31.01.18
25.01.18

02.02.18

23.01.18

02.02.18
02.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

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

21
01.3-04/122
ПВО-10-13(2)

Про зміни річного розпису надходжень
Про підвищення відпускних цін на продукцію
Щодо співпраці між регіонами

42/04.03

Щодо вирішення питань у реалізації проектів

02.02.18
31.01.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
ТОВ "Миколаївський хлібзавод №1"
Плевенська обласна адміністрація Республіки
Болгарія
Новоолександрівська сільська рада Баштанського
району Миколаївської області
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Компанія GBS Group

20
А3-2687781

02.02.18

25.01.18

Розпорядження КМУ

33-р

02.02.18

29.01.18

ООО "Нарімекспо"

8

02.02.18

30.01.18

300118/00025-14

05.02.18

12.01.18

ГО "Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій"
РЛП "Приінгульський"

05.02.18

05.02.18

РЛП "Приінгульський"

10

05.02.18

05.02.18

Офіс із залучення та підтримки інвестицій
UkraineInvest

б/н

05.02.18

24.01.18

61

06.02.18
06.02.18

06.02.18
05.02.18

Прибузька сільська рада Доманівського району
Миколаївської області
Департамент фінансів ОДА
Департамент фінансів ОДА

Кошторис по спецільному фонду
Запрошення щодо участі у міжнародній спеціалізованій
програмі "Сучасні методи управління закупівлями та
постачанням. Ефективна робота з постачальниками.
Закордонний досвід", яка відбудеться з 13 по 17 березня
2018 року у Лондоні , Великобританія
Про виділення коштів для надання допомоги сім"ям осіб, які
загинули внаслідок терористичного акту, що стався на
території Ісламської Республіки Афганістан
Щодо проведення XIV міжнародної виставки
"Суднобудування-2018" та XVІ спеціалізованої витсавки
"Водний транспорт" з 23 по 25 травня 2018 року на території
заводу "Нібулон"
Щодо проведення грантового конкурсу серед громадського
сектору області
Звіт про діяльність РЛП "Приінгульський" протягом 2017
року
Перелік платних послуг, які планується надавати РЛП
"Приінгульський" 2018 року
Запрошення до участі у семінарі на тему "Практичні аспекти
залучення прямих іноземних інвестицій та супроводу
інвесторів" в період 12-13 лютого у м.Дніпро
Документи, наявні в Прибузькій ОТГ станом на 01.01.2018
для вирішення проблем соціального розвитку
Про надання інформації
Про ефективність бюджетних програм за 2017 рік

9

031-09/459
032-19/432

Дата
надходження
документу
07.02.18

Дата
створення
документу
06.02.18

07.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Мінрегіон

7/19-1267

02.02.18

Міністерство охорони здоров"я України

19.1-04-158/2823

07.02.18

29.01.18

Розпорядження голови ОДА

16-р

07.02.18

07.02.18

РЛП "Приінгульський"

23

07.02.18

06.02.18

РЛП "Тилігульський"

23

07.02.18

06.02.18

РЛП "Кінбурська коса"

18

07.02.18

01.02.18

Мінекономрозвитку

3631-06/4238-06

07.02.18

29.01.18

Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області

10/105

Назва документу

Щодо проведення наради з обговорення питань відбору та
формування переліків проектів, які фінансуватимуться у
2018 році за рахунок коштів бюджету, головним
розпорядником яких визначено Мінрегіон, яка відбудеться
09.02.2018 о 12-00 в Мінрегіоні
Роз"яснення щодо процесу перетворення закладів охорони
здоров"я з комунальних установ на комунальні некомерційні
підприємства
Про затвердження Положення про регіональну міжвідомчу
комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню і захопленню підприємств
Про надання для затвердження "Кошторису загального
фонду на 2018 рік", "Плану асигнувань (за винятком надання
кредитів із бюджету) загального фонду бюджету на 2018
рік", Кошторису спеціального фонду на 2018 рік" та "Плану
асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету)
спеціального фонду бюджету на 2018 рік", Розшифровку
спеціального фонду на 2018 рік, Розшифровку загального
фонду на 2018 рік
Про надання для затвердження Кошторису "Збереження
природно-заповідного фонду" РЛП "Тилігульський" на 2018
рік, Плану асигнувань загального фонду на 2018 рік,
Кошторису "Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів" на 2018 рік, Плану спеціального фонду на 2018 рік
Про надання для розгляду та затвердження Кошторису,
Плану асигнувань, Зведення показників спеціального фонду,
Розшифровку до кошторису "Природоохоронні заходи за
рахунок цільових фондів" на 2018 рік
Про надання інформації щодо стану виконання п.2
розпорядження КМУ від 27.12.2017 №983-р "Про
затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної
політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020
року
Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 04.04.2003 № 155-р

Дата
надходження
документу
07.02.18

Дата
створення
документу
31.01.18

07.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Міністерство фінансів України

04120-15-9/2667

05.02.18

РЛП "Кінбурнська коса"

19

07.02.18

06.02.18

РЛП "Тилігульський"

25

07.02.18

05.02.18

РЛП "Кінбурнська коса"

17

07.02.18
07.02.18

07.02.18
06.02.18

РЛП "Приінгульський"
ПАТ "Миколаївобленерго"

22
01/18-1040

07.02.18

07.02.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

25

07.02.18

05.02.18

РЛП "Тилігульський"

21

07.02.18

06.02.18

РЛП "Тилігульський"

24

07.02.18

01.02.18

Розпорядження голови ОДА

23-р

08.02.18
08.02.18

29.01.18
08.02.18

Програма "U-LEAD з Європою"
Миколаївська обласна рада

325
115-03/05-18

08.02.18

30.01.18

Мінрегіон

7/31-1057

ФОП Точилкін С.А.

б/н

Мінрегіон

7/12-1170

08.02.18

08.02.18

02.02.18

Назва документу

Щодо надання інформації про досягнення запланованої
мети, завдань та результативних показників головними
розпорядниками бюджетних коштів в межах бюджетних
програм у 2017 році
Заявка на фінансування за 1-шу половину лютого 2018 року
на оплату поштових послуг та відрядження
Заявка на фінансування в лютому 2018 року на оплату за
оренду майна
Заявка на фінансування за 1-шу половину лютого 2018 року
на заробітну плату та оплату електроенергії
Про фінансування в 1 половині лютого 2018 року
Про надання інформації щодо перебування на балансі
Миколаївської ОДА, департаменту економічного розвитку
та регіональної політики ОДА об"єктів нерухомого
(рухомого) майна
Про фінансування у лютому 2018 року на заробітну плату,
оплату електроенергії та податку на землю
Звіт про виконання природоохоронних заходів РЛП
"Тилігульський" за 2017 рік та пояснювальна записка про
результати діяльності РЛП "Тилігульський" за 2017 рік
Заявка на фінансування в лютому 2018 року на заробітну
плату, оплату комунальних послуг та податку на землю
Електронна пошта. Про основні завдання цивільного захисту
Миколаївської області на 2018 рік
Про надання журналу "Стратегія розвитку" №6
Про надання фінансової звітності комунальних підприємств
та інформації про їх діяльність
Про надання інформації щодо запланованих в 2018 році
міжнародних заходів з розвитку транскордонного
співробітництва
Щодо скасування помилково зареєстрованого права
власності на об"єкт нерухомого майна (магазин
продовольчих товарів)
Про надання інформації для започаткування діалогу з
Ісламською Республікою Пакистан в економічній сфері у
рамках створеної українсько-пакистанської комісії з питань
економічного співробітництва

Дата
надходження
документу
08.02.18

Дата
створення
документу
02.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Мінрегіон

7/12-1169

08.02.18

02.02.18

Мінрегіон

7/12-1167

08.02.18

07.02.18

Миколаївська міська рада

766/02.0201-01/14/18

08.02.18

02.02.18

ТОВ "Центр виставочних технологій"

8815

08.02.18

31.01.18

Постанова КМУ

26

08.02.18

05.02.18

08.02.18

05.02.18

Управління південного офісу Держаудитслужби в 15-14-07-13-13/463
Миколаївській області
Мінрегіон
б/н

08.02.18

07.02.18

Доручення

559/0/05-61/3-18

08.02.18

02.02.18

Мінекономрозвитку

3901-05/4424-03

12.02.18

12.02.18

Облдержадміністрація

206/0/05-22/2-18

12.02.18

09.02.18

Управління південного офісу Держаудитслужби в 15-14-08-14-14/541
Миколаївській області

Назва документу

Про надання інформації з метою започаткування діалогу з
Ісламською Республікою Афганістан в економічній сфері у
рамках створеної Українсько-афганської Спільної
міжурядової комісії з торговельно-економічного
співробітництва
Про надання інформації для підготовки до проведення 6-го
засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з
торговельно-економічного та науково-технічного
співробітництва
Щодо перебування делегації ділових кіл порту Гент
Королівства Бельгії та порту Зіланд Королівства Нідерландів
в Миколаївській області 21-24 травня 2018 року
Щодо проведення ХХХІ міжнародної виставки по
будівництву, матеріалам та новим технологіям "Ваш дом,
Одесса", яка відбудеться 22-24 лютого 2018 року на
території виставкового комплексу Одеського порту
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України
Про результати державного фінансового аудиту
Про надання пропозицій та зауважень до проекту Закону
України "Про внесення змін та доповнень до Закону України
"Про стимулювання розвитку регіонів"
Електронна пошта. Щодо моніторингу виконання
природоохоронних заходів на території Миколаївської
області
Про надання інформації на виконання розпорядження КМУ
від 18.12.2003 №779 та наказу Мінекономрозвитку від
17.07.2006 № 245 щодо залучення інвестицій, здійснення
заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних
галузях економіки та регіонах
Електронна пошта. Щодо проведення семінарів у період з 19
лютого по 02 березня 2018 року в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові
України
Електронна пошта. Про надання інформації про окремі
показники фінансово-господарської діяльності

Дата
надходження
документу
12.02.18

Дата
створення
документу
28.12.17

12.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Доручення

6415/0/05-61/3-17

31.01.18

Секретаріат КМУ

384/1/1-18

12.02.18

09.02.18

Мінрегіон

7/19-1398

13.02.18

09.02.18

Громадська організація "Агенство економічного
розвитку"

10

13.02.18

09.02.18

Мінекономрозвитку

б/н

13.02.18

12.01.18

Всеукраїнська мережа фахівців і практиків з
регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ

502

13.02.18

21.12.17

Закон України

2265-VIII

13.02.18

12.02.18

Братська районна державна адміністрація
Миколаївської області

01-19/308

13.02.18

08.02.18

02-14/29

13.02.18

12.02.18

Генеральне консульство Республіки Білорусь в
Одесі
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія
при Миколаївській ОДА

13.02.18

06.02.18

Коларівська сільська рада Вітовського району
Миколаївської області

106/04-06

13.02.18

07.02.18

Генеральне консульство Греції в Одесі

522.3/2/ФС51

б/н

Назва документу

З питань цивільного захисту, покращення та подальшого
підвищення рівня підготовки кадрів і навчання всіх
категорій населення області
План організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 14 листопада
2017р. №2206-VIII "Про підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській місцевості"
Факсограма щодо проведення онлайн-наради з питань
поперднього відбору проектів, які можуть фінансуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
яка відбудеться 13.02.2018 о 14-30
Щодо співпраці в рамках проведення обласного Форуму для
представників органів місцевого самоврядування та
громадянського суспільства
Електронна пошта. Про надання інформації щодо
можливого місцерозташування хімічного виробництва для
передачі їх на розгляд компанії Кавасакі
Електронна пошта. Щодо публікації матеріалів про проект
"Інноваційний кластер "Регіональний інноваційний HUB" у
березневому номері журналу "Стратегія розвитку"
Про внесення змін до Закону України "Про публічні
закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення
моніторингу закупівель
Електронна пошта. Щодо включення проектів до Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
Щодо зачинення Генконсульства
Електронна пошта. Запрошення до участі у позачерговому
засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
при облдержадміністрації, яке відбудеться 15.02.2018 о 1500
Щодо співфінансування проекту "Реконструкція будівлі
дошкільного навчального закладу за адресою: вул.Мічуріна,
33 в с.Зайчівське Вітовського району Миколаївської області"
Щодо візиту Генерального консулу Греції в Одесі до
Миколаєва 02.03.2018

Дата
надходження
документу
13.02.18

Дата
створення
документу
09.02.18

Джерело інформації

Номер документу

13.02.18
13.02.18

12.02.18
31.01.18

Миколаївський академічний художній російський 43
драматичний театр
Облдержадміністрація
15/11-05-28/6-18
Витяг з протоколу КМУ
4

14.02.18

13.02.18

"РЛП "Тилігульський"

28

14.02.18

13.02.18

РЛП "Кінбурнська коса"

24

14.02.18

08.02.18

Миколаївська обласна рада

114-03/05-18

14.02.18

05.02.18

Доручення

524/0/05-60/3-18

14.02.18

09.02.18

Розпорядження голови ОДА

30-р

14.02.18

07.02.18

55/01-16

14.02.18

13.02.18

Приватний нотаріус Баштанського районного
нотаріального округу Миколаївської області
Горбенко О.О.
РЛП "Тилігульський"

14.02.18

12.02.18

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської
ради

16/02-34/431

14.02.18

31.01.18

2-292/50-108

14.02.18

31.01.18

Миколаївське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України
Постанова КМУ

14.02.18

14.02.18

Організаційний відділ апарату ОДА

б/н

29

36

Назва документу

Щодо проведеної перевірки та питання оренди приміщення
Електронна пошта. Про стан виконавської диспипліни
7.Про забезпечення реалізації пріоритетних програм і
проектів регіонального розвитку та надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
Заявка на фінансування в лютому 2018 року на оплату
теплопостачання та електроенергію
Щодо затвердження довідки про зміни річного розпису
фонду обласного бюджету (кошторису) на 2018 рік (власні
надходження) по перерозподілу залишків коштів
Про забезпечення виконання рішення обласної ради від
11.03.2016 №19
Щодо підвищення органів управління і сил цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області до дій за
призначенням у 2018 році
Про упорядкування штату працівників структурних
підрозділів Миколаївської обласної державної адмністрації
Про надання інформації щодо договору оренди ПКВО
"Фармація"
Заявка на фінансування в лютому 2018 року на оплату
телефону та інтернету
Щодо надання інформації по інвестиційному проекту "Нове
будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали
гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у м.Южноукраїнськ
Миколаївської області"
Про забезпечення надіслання листів на адреси районних
державних адміністрацій
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної
допомоги на відновлення платоспроможності та
реконструкцію суб"єктів господарювання
Електронна пошта. Про надання пропозицій в план основних
заходів, що проводяться облдержадміністрацією у березні
2018 року

Дата
надходження
документу
14.02.18

Дата
створення
документу
12.02.18

Мінрегіон

7/12-1500

14.02.18

12.02.18

Мінрегіон

7/12-1501

14.02.18

14.02.18

Доручення

702/0/05-61/3-18

15.02.18

14.02.18

Миколаївський обласний центр перепідготовки та 72/04-10/18
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, усатнов і
організацій
ФОП Михайлов В.А.

15.02.18

Джерело інформації

Номер документу

15.02.18

15.02.18

Доручення

709/0/05-60/3-18

15.02.18

12.02.18

Секретаріат КМУ

369/0/3-18

15.02.18

15.02.18

Доручення

707/0/05-61/3-18

15.02.18

14.02.18

ГУ ДСНС України у Миколаївській області

01-830/03.01

15.02.18

15.02.18

ФОП Михайлов В.А.

б/н

16.02.18

15.02.18

Торгово-промислдова палата України

511/26.0-7.1

16.02.18

14.02.18

Облдержадміністрація

406/0/05-47/3-18

Назва документу

Про надання інформації для підготовки до 6-го засідання
Міжурядової українсько-хорватської спільної комісії з
питань економічного співробітництва
Про надання інформації для підготовки до засідання
Міжурядової українсько-еміратської спільної комісії з
питань економічного співробітництва
Електронна пошта. Щодо підготовки звіту голови
облдержадміністрації з питань виконання бюджету, програм
соціально-економічного та культурного розвитку області і
делегованих повноважень за 2017 рік
Електронна пошта. Запрошення на навчання за програмою
тематичного короткотермнового семінару на тему: "Ділове
українське мовлення та організація діловодства в установах
публічної влади"
Заява до Господарського суду Миколаївської області про
уточнення резолютивної частини позову
Щодо реалізації вимог Закону України "Про публічні
закупівлі" та забезпечення прозорості та відкритості
закупівель, економії бюджетних коштів, розширення
реальної конкуренції та належної організації процедур
закупівель
Щодо аналізу стану реалізації в регіонах у 2017 році
проектів регіонального розвитку, що фінансувались за
рахунок коштів ДФРР
Щодо формування Експортної стратегії України на 20172021 роки у Миколаївській області
Щодо внесення змін до Стратегії розвитку Миколаївської
області на період до 2020 року та доповнення її розділом
"Забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки"
Заява до Господарського суду Миколаївської області про
поновлення (продовження) строків
Електронна пошта. Про надання інформації щодо
актуальних інструментів підтримки бізнесу у регіонах
Електронна пошта. Про здійснення верифікації сторінок в
соціальних інтернет мережах

Дата
надходження
документу
16.02.18

Дата
створення
документу
12.02.18

16.02.18

14.02.18

16.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Головне територіальне управління юстиції у
Миколаївській області
Мінрегіон

6.2-6/538

08.02.18

Миколаївський національний аграрний
університет

01-17/175

16.02.18

15.02.18

Облдержадміністрація

259/12-05-28/6-18

19.02.18

19.02.18

Розпорядження голови ОДА

33-рк

19.02.18
19.02.18
19.02.18

16.02.18
16.02.18

ПП "Юліана-Сервіс"
ПП "Форкіс"
Розпорядження голови ОДА

б/н
б/н
38-р

19.02.18

19.02.18

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Миколаївської ОДА

94/01-07-23

Електронна пошта. Запрошення на засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

19.02.18

15.02.18

КП "Миколаївкнига"

3-1/14

Заперечення на відповідь на відзиви від 31.01.18 Справа №
915/1300/17

7/19-1632

Щодо розміщення на офіційному веб-сайті департаменту
розділу "Я МАЮ ПРАВО!"
Протокольне рішення за результатами відео-наради в режимі
on-line з обласними та Київською міською державними
адміністраціями з питань попереднього відбору проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
та технічної підтримки Групи радників з питань державної
регіональної політики Програми "U-LEAD з Європою" від
13.02.2018
Щодо включення пропозицій Миколаївського найіонального
аграрного університету до Програми економічного і
соціального розвитку Миколаївської області на 2018-2020
роки
Електронна пошта. Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2018 рік
Про проведення конкурсу на зайняття посад керівників
комунальних закладів охорони здоров"я області
Про надання інформації
Звіт про оцінку вартості майна
Про передачу майна спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Микоаївсько області з балансу
Миколаївського обласного центру експертної медичної
допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної
ради на баланс комунального підприємства "Миколаївський
міжнародний аєропорт" Миколаївської облради

Дата
надходження
документу
19.02.18

Дата
створення
документу
15.02.18

19.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Розпорядження голови ОДА

35-р

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
голови ОДА від 10.03.2017 № 64-р "Про створення робочої
групи з опрацювання пропозицій щодо налагодження
ефективної діяльності комунального підприємства
"Міжнародний аеропорт "Миколаїв" та подальшого його
функціонування за основним профілем діяльності"

05.02.18

ДК "Укроборонпром"

UOP 4.03-1055

19.02.18

15.02.18

Фізична особа-підприємєць Ткаченко О.М.

б/н

20.02.18

16.02.18

Миколаївська обласна рада

218-06-05-18

20.02.18

07.02.18

Постанова КМУ

57

20.02.18

20.02.18

Департамент фінансів ОДА

032-19/549

20.02.18

19.02.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

26

20.02.18

14.02.18

Інститут економіко-правових досліджень

299/32/44

20.02.18

14.02.18

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

5420/1/1-18

20.02.18

19.02.18

Доручення

773/0/05-61/3-18

20.02.18

20.02.18

Доручення

791/0/05-61/3-18

Щодо проблемних питань ДП "Миколаївський
суднобудівний завод"
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Мик.обл (на балансі ПКВО "Фармація")
Щодо розгляду листа виконавчого комітету Первомайської
міської ради №764/03-01-15 від 30.01.2018 стосовно надання
повного переліку майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що
знаходяться на території міста Первомайська
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної
допомоги суб"єктам господарювання для забезпечення
розвитку регіонів та підтримки середнього та малого
підприємництва
Про доведення листа Міністерства фінансів України від
16.02.2018 №05230-17/8-4488 "Про виконання вимог статті
28 Бюджетного кодексу України"
Про внесення змін до річного розпису кошторису з власних
надходжень
Щодо функціонування Національного центру з підготовки
незалежних експертиз у сфері права та економіки
Про розгляд зверенння народного депутата України
Корнацького А.О. від 07.02.2018 №9/02-18 про внесення
змін до розпорядження КМУ від 06.12.2017 №861-р
Електронна пошта. Про забезпечення виконання протоколу
№1 від 15.02.2018 позапланового засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській
облдержадміністрації
Електронна пошта. Про надання інформації щодо заходів за
участю голів або представників ОТГ

Дата
надходження
документу
21.02.18

Дата
створення
документу
20.02.18

21.02.18
21.02.18
21.02.18
21.02.18
21.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Облдержадміністрація

273/15-05-28/6-18

21.02.18
20.02.18
20.02.18
20.02.18
20.02.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Приінгульський"
РЛП "Кінбурнська коса"

29
36
35
29
26

21.02.18

21.02.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

30

21.02.18

26.12.17

РЛП "Кінбурнська коса"

205

21.02.18
21.02.18

21.02.18
20.02.18

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Кінбурнська коса"

31
27

22.02.18

21.02.18

ТОВ "ГРІН ЛАІТ"

1

22.02.18

09.02.18

МЗС України

413/21-180/4/2-359

22.02.18

19.02.18

Антимонопольний комітет України

500-201/05-2005

22.02.18

19.02.18

Депутат Миколаївської обласної ради

7

22.02.18

19.02.18

Посольство Литовської республіки в Україні

(65.2.4.)SDR65-169

22.02.18

22.02.18

Облдержадміністрація

274/0/05-22/2-18

Назва документу

Про організацію роботи щодо бронювання
військовозобов"язаних
Про фінансування у лютому 2018 року на заробітну плату
Заявка на фінансування в лютому 2018 року
Заявка на фінансування в лютому 2018 року
Про фінансування в 2 половині 2018 року
Заявка на фінансування за 2-гу половину лютого 2018 року
Про фінансування у лютому 2018 року на оплату оренди
приміщення офісу
Щодо погодження Плану роботи РЛП "Кінбурнська коса" на
2018 рік
Щодо виплати надбавки за лютий 2018 року
Заявка на фінансування за 2-гу половину лютого 2018 року
Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії
на зовнішньоекономічну операцію згідно із
зовнішньоекономічним договором (контрактом) від
20.02.2018 №001
Щодо спільної проектної діяльності по лінії Координатора
проектів ОБСЄ в Україні у 2018 році
Про проведення круглого столу з обговорення деяких питань
реалізації законодавства у сфері державної допомоги
28.02.2018 о 10-00
Депутатський запит Кормишкіна Ю.А. щодо безоплатної
передачі майна колишнбої обласної санітарноепідеміологічної станції зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у державну
власність
Щодо організації зустрічі з Надзвичайним і Повноважним
Послом Литовської Республіки в Україні та представниками
литовської компанії "БТ Інвест" 16 або 19 березня 2018 року
Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо потреби у
підвищенні кваліфікації державних службовців 1-5 груп
оплати праці на 2019 рік

Дата
надходження
документу
23.02.18

Дата
створення
документу
14.02.18

23.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Розпорядження КМУ

109-р

22.02.18

Управління з питань молоді та туризму ОДА

111/01-09/18

23.02.18

16.02.18

МЗС України

713/17-963-202

23.02.18

16.02.18

ГУДКСУ у Миколаївській області

07.2-09/1046

23.02.18

16.02.18

Поліський фонд міжнародних та регіональних
досліджень

16-01-14

23.02.18

21.02.18

Миколаївська обласна рада

169-03/05-18

23.02.18

14.02.18

Постанова КМУ

82

23.02.18

23.02.18

РЛП "Тилігульський"

37

26.02.18

23.02.18

Облдержадміністрація

120/11-05-58/6-18

26.02.18

21.02.18

Управління інфраструктури ОДА

222-02

26.02.18

26.02.18

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія
при ОДА

б/н

26.02.18

23.02.18

Облдержадміністрація

294/0/05-11/2-18

26.02.18

23.02.18

Департамент фінансів ОДА

040-13/600

Назва документу

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік
Щодо здійснення оплати судового збору за подання
апеляційної скарги по справі №915/585/17
Про внесення змін до телефонного довідника Предстаництва
МЗС України в Одесі
Щодо виконання вимог розпорядження КМУ від 15.11.2017
№816-р щодо впровадження системи дистанційного
обслуговування
Запрошення до участі у конференції "Індекс
Євроінтеграційного Економічного Поступу: три роки шляху
України до єдиного європейського економічного простору",
яка відбудеться 26.02.2018 у м.Києві
Про надання пропозицій та проектів рішень щодо питань, які
пропонуються для розгляду на сесії обласної ради
Електронна пошта. Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009р. №789 і від 1 квітня
2013р. №255
Заявка на фінансування в лютому 2018 року на заробітну
плату
Електронна пошта. Про надання інформації щодо стану
виконання розпоряджень та протокольних доручень голови
облдержадміністрації
Щодо внесення змін до Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Миколаївської
облдержадміністрації на 2018 рік
Електронна пошта. Запрошення до участі у позачерговому
розширеному засіданні Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації по
питання епізоотичної ситуації щодо африканської чуми
свиней на території області, яке відбудеться 28.02.2018 о 1300
Електронна пошта. Про передплату бюлетня "Офіційний
вісник України" та журналу "Бюлетень Міністерства юстиції
України"
Про виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України

Дата
надходження
документу
26.02.18

Дата
створення
документу
23.02.18

Джерело інформації

Номер документу

26.02.18

20.02.18

27.02.18

27.02.18

27.02.18

27.02.18

27.02.18
27.02.18

27.02.18
27.02.18

27.02.18

26.02.18

27.02.18

05.02.18

Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка 100
Миколаївської обласної ради

27.02.18

22.02.18

ФОП Герасимов Опанас Петрович

б/н

27.02.18

27.02.18

Огорелкова Алла Степанівна

б/н

Постійна комісія обласної ради з питань житлово- 231-20-05-18
комунального господарства, регулювання
комунальної власності, приватизації та
капітального будівництва
РЛП "Приінгульський"
27
Міжрегіональне управління національного
47/ТО 03-40
агенства України з питань державної служби в
Одеській, Миколаївській та Херсонській областях,
АРК та м.Севастополі
Облдержадміністрація
209/0/07-05/1-18

Управління капітального будівництва ОДА
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія
при ОДА
Мінрегіон

110/03-15/01
9
7/19-1986

Назва документу

Запрошення на засідання постійної комісії обласної ради,
яке відбудеться 02.03.2018 о 10-00
Щодо погодження "Анкети про виконання головним
бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень" за
2017 рік
Електронна пошта. Щодо проведення у Миколаївській
області І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець" у 2018 році
Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану
заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2018 рік в Миколаївській області
Про надання пропозицій на чергову сесію обласної ради
Електронна пошта. Щодо перенесення засідання на
невизначений час у зв"язку з погіршенням погодних умов
Електронна пошта. Факсограма щодо засідання комісії для
оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів ДФРР
Щодо надання дозволу на укладання договору оренди
торгівельного автомату, що відпускає продовольчі товари
(кава) з ФОП Кириленко О.Ю.
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області - нежитлові приміщення
одноповерхової будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул.
Набережна,29 (на балансі КЗК "Миколаївський обласний
краєзнавчий музей")
Електронна пошта. Заява про надання довідки про розмір
заробітної плати

Дата
надходження
документу
28.02.18

Дата
створення
документу
22.02.18

Джерело інформації

Номер документу

Миколаївська обласна рада

238/-09-05-18

28.02.18

23.02.18

Миколаївська обласна рада

1137-03/05-17

28.02.18

13.02.18

Антимонопольний комітет України

126-29/04-1821

28.02.18

19.02.18

Прем"єр-міністр України

6568/0/1-18

28.02.18

23.02.18

20-22/7791/18

28.02.18

21.02.18

Національне агенство з питань запобігання
корупції
Облдержадміністрація

28.02.18

28.02.18

Облдержадміністрація

312/09-05-58/6-18

28.02.18

16.02.18

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

5615/1/1-18

282/12-05-28/6-18

Назва документу

Щодо розгляду листа Миколаївського обласного військового
комісаріату №10/980 від 15.02.2018 стосовно надання згоди
на передачу нежитлового приміщення, що розташоване за
адресою: м.Миколаїв, вул.Одеське шосе,40 зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. у
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ
Миколаївського району
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
Про надання матеріалів в рамках проведення перевірки
дотримання вимог законодавства про захист економічної
конкуренції дій або бездіяльності органів місцевого
самоврядування, органів місцевої виконавчої влади щодо
організації та впровадження в регіонах України Урядової
програми "Доступні ліки"
Про опрацювання питання щодо модернізації підготовки
висококваліфікованих робітничих кадрів для легкої
промисловості, осучаснення відповідних навчальних
програм, запровадження дуальної форми навчання,
проведення належної профорієнтаційної роботи серед учнів
закладів середньої освіти популяризації галузевих професій
Щодо опрацювання запитальника щодо запобігання корупції
в Україні на місцевому рівні
Електронна пошта. Про проведення оцінки виконання
головним бухгалтером своїх повноважень
Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо питань
для розгляду на черговому засіданні колегії
облдержадміністрації
Щодо забезпечення виконання п.1 розділу 4 розпорядження
КМУ від 19.01.2011 № 148

