Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

01.02.2019

29.01.2019

Миколаївська обласна рада

01.02.2019

28.01.2019

Виконавчий комітет Миколаївської
міської ради

01.02.2019

01.02.2019

Доручення

01.02.2019

01.02.2019

01.02.2019

17.12.2018

Управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА
Облдержадміністрація

01.02.2019

21.01.2019

01.02.2019

01.02.2019

01.02.2019

01.02.2019

01.02.2019

21.01.2019

01.02.2019

29.01.2019

01.02.2019

01.02.2019

ДП "Державний інформаційноаналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків"
Облдержадміністрація

Номер
документу

Назва документу

Про надання інформації про діяльність суб"єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, які фінансуються за рахунок
обласного бюджету
287/02.02.01- Про виконання доручення від 22.10.2018 № 5307/0/05-61/3-18 щодо
40/111/19
інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що реалізуються за
рахунок коштів ДФРР в 2018 році
490/0/05-61/3-19 Про направлення протоколу позапланового засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії від 30.01.2019 № 2
170/04-21
Про надання інформації про заборгованість орендарів нерухомого майна
спільної власності територіальних громад, сіл, мелищ, міст області
105-03/05-19

6501/0/05-33/3- Про винесення питання на розгляд сесії обласної ради
18
1005/99-Л
Про послуги при організації та проведенні процедур закупівель товарів та
послуг

2342/0/05-26/2- Про зустріч з делегацією Херсонської групи Спеціальної моніторингової місії
18
ОБСЕ в Україні
Міжрегіональне управління НАДС в
24/ТО 03-11 Про надання інформації щодо потреби у професійному навчанні державних
Одеській, Миколаївській та
службовців
Херсонській областях, АРК та м.
Севастополі
Коблівська сільська рада
117
Про План перспективного розвитку Миколаївської області
Березанського району Миколаївської
області
Мінекономрозвитку
3032-06/3760-03 Щодо проекту постанови КМУ "Питання координації збирання даних для
моніторингу Цілей сталого розвитку"
Миколаївський обласний центр
47/04-10/19 Про участь у навчанні за програмою тематичного короткострокового семінару
перепідготовки та підвищення
на тему: "Е-декларування: складання, подолання, оприлюднення та основні
кваліфікації працівників органів
помилки" державних службовців структурних підрозділів ОДА
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

01.02.2019

30.01.2019

Облдержадміністрація

01.02.2019

29.01.2019

Облдержадміністрація

01.02.2019
04.02.2019

31.01.2019
17.01.2019

Департамент фнансів ОДА
Миколаївська обласна рада

04.02.2019

04.02.2019

Облдержадміністрація

04.02.2019

22.01.2019

Обласна офтальмологічна лікарня

04.02.2019

03.12.2018

04.02.2019

31.01.2019

Другий Малиновський відділ
державної виконавчої служби міста
Одеса Головного територіального
управління юстиції в Одеській
області
Мінекономрозвитку

04.02.2019

01.02.2019

04.02.2019

24.01.2019

04.02.2019

24.01.2019

04.02.2019

22.01.2019

04.02.2019

29.01.2019

04.02.2019

29.01.2019

Номер
документу

Назва документу

б/н

План основних заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією у
лютому 2019 року

185/25-05-28/6- Про участь у Національному проекті "Я - Українка"
19
040-13/429
Про доведення наказу Міністерства фінансів України від 29.12.18 № 1209
25-18-05-19 Про вирішення питання розміщення Миколаївської обласної організації
Національної спілки письменників України
б/н
Про участь в онлайн-нараді з питань розпроблення регіональних стратегій
розвитку на новий програмний період 2021-2027 рр.
01-12-30
Про надання дозволу на укладання договору оренди об"єкта нерухомого майна
22300

Про направлення постанови від 03.12.2018

4602-04/4180-06 Про опублікування "Переліку заходів виставково-ярмаркової діяльності в
Україні у 2019 році"
75/02.02-6/4 Звіт про виконання програми проведення роботи з іноземцями

Баштанська міська рада
Баштанського району
Виконавчий комітет Вознеснської
195/01/01-02/11 Щодо присвоєння звання "Заслужений працівник промисловості України"
міської ради
Новоодеська районна державна
2082/06-32/01 Про направлення пропозицій до Перспективного плану Миколаївської області
адміністрація Миколаївської області
на 2019-2021 роки по Новоодеському району
Всеукраїнська мережа фахівців і
251
Про направлення фотографій, які демонструють отриманні досягнення в
практиків з регіонального та
реалізації проекту "RinnoHub"
місцевого розвитку РЕГІОНЕТ
Торгово-промислова палата України
214/02.1-15 Щодо українсько-австрійського економічного форуму в рамках чергового
засідання форуму в рамках чергового засідання Українсько-австрійської
міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва
Мінекономрозвитку
4602-04/3886-06 Щодо Китайської міжнародної імпортної виставки 2019 року, яка проходитиме
05-10 листопада 2019 р. у м. Шанхай

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Народний депутат України І.
Луценко
Шевченківська сільська рада
Вітовського району
Доручення

04.02.2019

16.01.2019

04.02.2019

31.01.2019

05.02.2019

04.02.2019

06.02.2019

24.01.2019

Віце-прем"єр-міністр України міністр регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України

06.02.2019

14.01.2019

Доручення

06.02.2019

01.02.2019

06.02.2019

25.01.2019

06.02.2019

30.01.2019

Департамент соціального захисту
населення ОДА
Протокол засідання конкурсної
комісії
Державна аудиторська служба
України

06.02.2019

05.02.2019

06.02.2019

24.01.2019

06.02.2019
06.02.2019

04.02.2019
31.01.2019

Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Департамент військовотехнічноїполітики, розвитку
озброєння та військової техніки
Міністерства оборони України
Міноборони України
МЗС України
Мінрегіон

Номер
документу
1484
154/02-30/19

Назва документу

Про надання інформації про Стратегію розвитку громад
Про надання пропозицій щодо розподілу субвенцій у 2019 році

523/0/05-60/3-19 Про розміщення інформації щодо функціонування урядової "гарячої лінії"
1413/1/1-19

Про розгляд листа ГО "ЕКО-КІНБУРН" від 26.12.18 № 6

136/0/05-61/3-19 Про направлення організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення
Миколаївської області з питань ЦЗ і діям в умовах надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру на 2019 рік
228/09
Про направлення протоколу засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
1
Протокол засідання конкурсної комісії з питань надання одноразової допомоги
для відкриття власної справи учасникам АТО
07-14/42-2019 Про надання інформації щодо запланованих та фактично здійсненених
видатків за 2017-2018 роки на фінансування заходів, спрямованих на боротьбу
зі спалахами, груповими захворюваннями тварин
60/04-10/19 Про направлення для участі у навчанні за програмою тематичного
короткострокового семінару на тему: "Організація та здійснення публічних
закупівель"

403/2/3/567

Про готовність підприємств до укладання державних контрактів на поставку
зразків озброєння

203/21-840-243 Щодо інформації про стан виконання у 2018 році Державної програми
7/36.2/1548-19 Щодо підготовки проектів регіональних стратегій розвитку на період 20212027 рр.

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер
документу

06.02.2019

05.02.2019

06.02.2019

29.01.2019

06.02.2019

05.02.2019

Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області
Облдержадміністрація

06.02.2019

04.02.2019

Мінекономрозвитку

06.02.2019

01.02.2019

Прем"єр-міністр України

3919/0/1-19

06.02.2019

05.02.2019

131-03/05-19

06.02.2019

28.01.2019

Постійна комісія обласної ради з
питань аграрної політики, земельних
відносин та соціального розвитку
села
Рахункова палата

07.02.2019

28.01.2019

07.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

05.02.2019

07.02.2019

05.02.2019

ФОП Драгулін Володимир
Миколайович
Облдержадміністрація

07.02.2019

06.02.2019

Обласний палац культури

2/30

07.02.2019

06.02.2019

ФОП Бут Олена Миколаївна

б/н

07.02.2019

01.02.2019

Прем"єр-міністр України

Івано-Франківський науководослідний центр продуктивності
агропромислового комплексу
ФОП Михальченко С.М.

57/04-10/19

113/04

Назва документу

Про направлення для участі у навчанні за програмою тематичного
короткострокового семінару на тему: "Практичні аспекти впровадження
законодавства про державну службу"

Про нові послуги з проведення судово-економічної експертизи

225/11-05-58/6- Про забезпечення виконання завдань, визначених актами законодавства та
19
дорученнями
4502-06/4857-06 Щодо прес-туру для представників японських ЗМІ
Про подачу КМУ інформації щодо прийнятих у 2018 році в експлуатацію
об"єктів виробничого призначення
Про направлення висновків постійної комісії обласної ради

Про надання інформації щодо актуальних планів соціально-економічного
розвитку кожної ОТГ
15
Про здійснення центром розрахунку індивідуальних норм витрат ПЕР, а саме:
загально-виробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної
енергії
б/н
Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
б/н
Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
230/25-05-58/6- Про надання пропозицій до плану заходів щодо реалізації у 2019 році
19
Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки в Миколаївській області
18-290

1284/4/1-19

Про надання дозвілу про укладання договору оренди на 5 днів нерухомого
майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Суднобудівників,3
Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Про розгляд звернення народного депутата України Яценка А.В.

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

4335

Запит державного/приватного виконавця про надання інформації про наявність
договорів оренди майна з боржником

08.02.2019

08.02.2019

08.02.2019

30.01.2019

Інгульський відділ державної
виконавчої служби міста Миколаїв
Головного територіального
управління юстиції у Миколаївській
області
Державна регуляторна служба
України
Миколаївський обласний центр
зайнятості
Розпорядження

08.02.2019

07.02.2019

Первомайський медичний коледж

08.02.2019

08.02.2019

08.02.2019

01.02.2019

Спілка підприємців малих, середніх і
б/н
приватизованпих пірдприємств
України
Облдержадміністрація
492/0/05-33/3-19 Про підготовку проекту розпорядження голови ОДА

08.02.2019

06.02.2019

08.02.2019

05.02.2019

11.02.2019
11.02.2019
11.02.2019

08.02.2019
08.02.2019
07.02.2019

07.02.2019

28.01.2019

07.02.2019

11.02.2019
11.02.2019
11.02.2019

05.02.2019

11.02.2019

04.02.2019

11.02.2019

КП "Миколаївський міжнародний
аеропорт"
Доручення

б/н
18/13/510-19
24-р
72

Про надання інформації щодо документів дозвільного характеру
Про інформацію проектів міжнародної технічної допомоги
Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування
підприємствам громадських організацій інвалідів
Про надання дозволу на оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ ,міст Миколаївської області
Про участь у Інноваційному місяці в ОАЕ

Про своєчасне відновлення злітно-посадкової смуги, під"їзних доріг та іншої
інфраструктури в ОП
540/0/05-61/3-19 Про підбиття підсумків роботи у сфері ЦЗ в 2018 році та визначення основних
завдань на 2019 рік
ТОВ "А-ВЕСТА"
4
Договір про надання продукції
ФОП Жаган
5
Договір про надання продукції
Мінекономрозвитку
4101-12/5530-06 Лист Мінекономрозвитку від 04.02.19 № 4102-17/4808-05 щодо застсування
спеціальних санкцій
НАН України
б/н
Щодо реалізації проекту "Розвиток інноваційної політики регіонів України на
основі "розумної спеціалізації"
ТОВ "Лайфселл"
б/н
Про проведення зустрічі
Постійна комісія обласної ради з
129-03/05-19 Рекомендації Постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики,
питань аграрної політики, земельних
земельних відносин та соціального розвитку села від 04.02.19 № 1, 3, 5, 7, 15
відносин та соціального розвитку
села
Народні депутати України
15-к
Депутатське звернення щодо недопущення розкрадання майна за адресою
Миколаївська обл., смт Братське, вул Промислова,4
Фізична особа-підприємець В.
б/н
Про надання в оренду нерухомого майна за адресою, вуд. Центральна, 21 м.
Огінський
Вознесенськ, Миколаївська обл.
96

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

11.02.2019

24.01.2019

Секретаріат КМУ

12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019

07.02.2019
05.02.2019

Березанська РДА
Розпорядження
Мінекономрозвитку

12.02.2019

07.02.2019

Департамент соціального захисту
населення ОДА

12.02.2019

05.02.2019

13.02.2019

05.02.2019

Народний депутат України
Підберезняк В.І.
Рішення

13.02.2019
13.02.2019

08.02.2019
05.02.2019

Розпорядження
Рішення

13.02.2019

05.02.2019

Рішення

13.02.2019

07.02.2019

Первомайська місцева прокуратура

13.02.2019

07.02.2019

13.02.2019
13.02.2019

05.02.2019
05.02.2019

Державна установа "Офіс із
залучення та підтримки інвестицій"
Рішення
Рішення

13.02.2019

05.02.2019

Рішення

Номер
документу

Назва документу

План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 06.12.2018 № 2646-VIII "Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового
бюджетного планування"
196-01-2-30-19 Проект регіонального розвитку територій
29-р
Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік
б/н
Про надання інформації про стан виконання п.5 Рекомендацій парламентских
слухань на тему "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного
розвитку та інвестиційної привабливості України" затверджених постановою
ВРУ від 13.07.2016 № 1460VII
278/10
Протокол засідання облосної робочої групи з питань легалізації виплат
заробітої плати та зайнятості населення від 25.01.2019 № 1 та заходи з
легалізаці виплат заробітної плати та зайнятості населення в Мииколаївській
області на 2019 рік
VIII-442/90-2 Щодо незаконної приватизації та продажу майна комунальної власності
863/1/1-19

6
30-р
8
4

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу
або приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Про затвердження паспорта бюджетних програм на 2019 рік
Про перелік об"єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2019 році
Про надання згоди на безплатну передачу індивідуально визначеного майна із
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
област у комунальну власність територіальних громад Миколаївської області

(15-34)809 вих - Запит щодо будівництва водогінних мереж у межах населених пунктів
19
Болеславчик, Мічурине, Підгіря, Чаусове-1, Чаусове-Первомайського району
10-02/64
3
9

7

Про проведення практичного семінару "Залучення інвестицій (ПП) в
економічний розвиток регіонів: цілі, завдання, успіхі"
Про передачу права засновника редакції газети "Рідне прибужжя"
Про підтримку КП "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної
ради та КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної
ради
Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
13.02.2019

13.02.2019

13.02.2019
13.02.2019

08.02.2019

13.02.2019

07.02.2019

13.02.2019

04.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

05.02.2019

14.02.2019

08.02.2019

14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019

08.02.2019
08.02.2019
13.02.2019

14.02.2019

12.02.2019

14.02.2019

06.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

Джерело інформації

Номер
документу

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
Національний інститут стратегічних
досліджень
Воскресенська селищна рада

72/02-7/19

КП Миколаївський міжнародний
аеропорт
Хмельницька ОДА

б/н
1021/02-54
103

Назва документу

Про направлення Дворниченко М.М. 14.02.2019 для проведення тематичного
короткострокового семінару
Щодо Контактної особи відділу досліджень Придунайсько- Чорноморського
регіону Національного інституту стратегічних досліджень
Щодо включення проекту "Реконструкція Воскресенської ЗОШ до ДФРР в
2019 році
Щодо судового провадження №915/940/18

Запрошення голови ОДА до участі у 3 Міжнародному економічному форумі
"Інвестиційні можливості Хмельниччини", який відбудеться 14-15 березня
2019
Доручення
668/0/05-61/3-19 Щодо підготовки відповідних матеріалів для підготовки звіту голови ОДА з
питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного
розвитку області і делегованих повноважень за 2018 рік
Перший заступник голови ОДА Бонь 300/0/05-11/2-19 Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлвкт інтересів: треба знати!
В.В.
Від теорії до практики"
Рішення
10
Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2
Розпорядження голови ОДА
31-р
Про передачу з балансу Миколаївського обласного центру здоров"я
Миколаївської обласної ради на баланс Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл
Розпорядження
30-рк
Про відзначення з нагоди 80-річчя від дня народження Грановського А.І
Розпорядження
32-р
Про припинення права оперативного управління
Миколаївська обласна рада
58-18-05-19 Про внесення пропозицій щодо проектів, реалізація яких позитивно вплинула
на соціально-економічний розвиток регіонів і окремих громад для публікації у
Каталозі зразкових проектів регіонального розвитку
Департамент соціального захисту
332/01
Про розташування департаменту соціального захисту населення
населення Миколаївської
облдержадміністрації
облдержадміністрації
Регіональний центр з надання
10-117
Про надання згоди на здійснення поліпшення орендованого майна
безоплатної вторинної правової
допомоги у Миколаївській області
Облдержадміністрація
240/0/05-5/2-19 Про надання інформації щодо показників досягнення цілі державної політики,
реалізацію якої забезпечує Миколаївська ОДА в частині повноважень
структурного підрозділу
66/26-24593/2019

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
15.02.2019

15.02.2019

15.02.2019

15.02.2019

15.02.2019

15.02.2019

18.02.2019

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
України
Облдержадміністрація

б/н

Щодо підготовки проектів регіональних стратегій розвитку на період 20212027 роки

б/н

ДУ "Офіс з просування експорту
України"
Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій
Фоп Миненко Л.І

50

Щодо пропозицій до плану основних заходів що проводяться ОДА у березні
2019 року
Щодо освітнього заходу "ABSORB Індія: торгові можливості" 20.02.19 у м.
Києві
Рекомендації № 3 від 04.02.19 про фінансування Програми проведення
приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області на 2019-2020 роки

18.02.2019
18.02.2019

15.02.2019
05.02.2019

Перший заступник голови ОДА
Рішення

18.02.2019

15.02.2019

18.02.2019
18.02.2019

18.02.2019
18.01.2019

Головне управління статистики у
Миколаївській області
Мінекономрозвитку
Управління з питань НС ОДА

18.02.2019

18.02.2019

19.02.2019

18.02.2019

19.02.2019

18.02.2019

19.02.2019
19.02.2019

04.02.2019
19.02.2019

19.02.2019

15.02.2019

Управління з питань НС
Миколаївської обласної державної
адміністрації
Облрада

б/н

б/н

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
84
Про визначення стану кібербезпеки
5
Про затвердження Програми проведення приватизації майна спільної
власности територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2019-2021 року
09-15/15/78-19 Експрес випуск. Зовнішня торгівля послугами Миколаївської області у 2018
році
3802-02/6944 Щодо проведення тренінгу з питань смарт-спеціалізації
133/02-07-23 Щодо проведення 22.02.19 установчої наради з організації проведення 19-21
березня 2019 року командно-штабного навчання з керівним складом органів
управління та сил цивільного захисту територіальної підсистем єдиної
державної системи
132/01-07-23 Про запрошення на засідання комісії 21.02.2019

171-03/05-19

Про надання пропозицій стосовно введення кандидатур до складу аукціонних
комісій
Про надання інформації

Департамент економічного розвитку 149/02.03-19
ВК ММР
Мінрегіон
7/35.2/1660-19 Щодо відзначення Дня Європи в Україні у 2019 році
Доручення
740/0/05-60/3-19 Про створення робочої групи з підготовки до командно-штабного навчання у
складі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, установ, організацій, закладів та підприємств.
Розпорядження
37-р
Про внесення змін до складу ради регіонального розвитку Миколаївської
області

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер
документу

20.02.2019
20.02.2019

14.02.2019
18.02.2019

Прокуратура Миколаївської області
Управління МВС України в
Миколаївської області

08-28вих-19
1/74

20.02.2019

20.02.2019

Миколаївський обласний центр
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади

85/04-10/19

20.02.2019

19.02.2019

Розпорядження

43-р

20.02.2019
20.02.2019

18.02.2019
08.02.2019

2/34
84

20.02.2019

20.02.2019

Обласний палац культури
Державний навчальний заклад
"Южноукраїнський професійний
ліцей"
Миколаївський обласний центр
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади

20.02.2019
20.02.2019

08.02.2019

20.02.2019

19.02.2019

20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019

20.02.2019
04.02.2019

20.02.2019

12.02.2019

21.02.2019

05.02.2019

Генеральне Консульство Республіки
Польща в Одесі.
МОТВ Антимонопольний комітет
України
Управління з питань ЦЗ
Миколаївської ОДА
Інститут продовольчих ресурсів
НАНУ
КП "Гідротехобслуговування"
Державний архів Миколаївської
області
Державна регуляторна служба
України
Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств
України

83/04-10/19

KG ODES
220.5.2019
64-02/203
137/01-07-25
б/н
10
90//01.1-13/0
911/0/20-19
29/12

Назва документу

Про надання рішень обласної ради № 7, №8 від 05.02.2019
Щодо надання ДЕРРП ОДА доручення щодо виготовлення технічного
паспорту на нерухоие майно спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Микол. Обл. за адресою, вул. Колгоспна (Матвіївка), буд. 14-у, м.
Миколаїв
Про направлення працівників 04.03.19 для участі у навчанні

Про створення комісії з приймання-передачі з державної у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області автомобілів
швидкої медичної допомоги, отриманних а рамках Угоди між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Респу
Про надання дозволу на укладання договору оренди
Щодо сприяння у виділенні коштів з державного фонду регіонального
розвитку в Миколаївській області для капітального ремонту покрівлі
навчального закладу
Про направлення працівників 06.03.19 для участі у навчанні

Щодо оголошення національної жалоби у зв"язку зі смертю Яна Ольшевського
Щодо погодження актів
Про надання інформації
Перелік послуг що пропонує інститут
Про надання фінансової звітності за 2018 рік
Про забезпечення державного архіву Миколаївської області додатковими
приміщеннями для приймання виборчої документації
Щодо погодження здійснення позапланових перевірок додержання
ліцензіатами вимог ліцензійних умов
Про направлення пропозицій ТОВ "Кіндербум"

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

21.02.2019

18.02.2019

21.02.2019

08.02.2019

21.02.2019

21.02.2019

Народний депутат України
Вадатурський А.О.
Центральне об"єднання управліня
ПФУ України м. Миколаєва
Миколаївської області
Облдержадміністрація

21.02.2019

13.02.2019

Прем"єр-міністр України

21.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

19.02.2019

Представництво "Чайна Харбор
Енженірінг компані ЛТД"
Прем"єр-міністр України

22.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

23.01.2019

25.02.2019

18.02.2019

25.02.2019

19.02.2019

25.02.2019

20.02.2019

25.02.2019

17.01.2019

25.02.2019

21.02.2019

25.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

25.02.2019

Номер
документу

Назва документу

VIII/328-2078 Депутатське звернення щодо проекту реконструкції ЦРЛ у Березнегуватському
районі Миколаївської області
1998/11
Про перевірку достовірності наданої інформації
354/09-05-28/6- Про організацію проведення заходу
19
3444/1/1-19 До листа Антимонопольного комітету України від 29.01.2019 № 126-29/041168 щодо надсилання звіту за результатами дослідження впливу дій органів
місцевого самоврядування на конкуренцію на регіональних ринках роздрібної
торгівлі лікарськими засобами
2190220-01 Щодо підготовки пропусків для представників компанії

Про розгляд листа Голови ВРУ, щодо розгляду запиту народного депутата
України Кременя Т.Д.
Центральний ВП ГУНП В
2714/50/10-19 Щодо перевірки інформації по зверненню народного депутата України
Миколаївській області
Підберезняка
ТОВ "Елктромеханічне обладнення"
176/02-19
Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на
зовнішньоекономічну операцію
Розпорядження КМУ
39-р
Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
ОБСЕ
б/н
Про зустріч для обговорення питань, пов"язаних з майбутніми
президентськими виборами
Фонд державного майна України
10-16-3210
Про надання інформації резолюції Віце-прем"єр-міністра України П.Розенка
від 13.02.2019 № 3444/1/1-19
Доманівська селищна рада
227
Щодо проектів нормативних актів, що можуть вплинути на конкуренцію та
підлягають погодженню з органами Антимонопольного комітету України
Закон України
2672-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення
закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом
Мінфін України
05130-03-6/5060 Копія. Щодо виділення коштів з державного бюджету на капітальний ремонт з
підсиленням основи та стін фундаментів будівлі Новобузької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 Миколаївської області
Миколаївська обласна рада
170-06-05-19 Про передачу нежитлового приміщення ПКВО "Фармація" у спільну власність
територіальних громад міста, сіл Баштанського району
ТОВ "Сандора"
10-05-378
Про надання згоди на використання даних статистичної та фінансової звітності
5384/1/1-19

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

25.02.2019

25.02.2019

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

25.02.2019

22.02.2019

Миколаївська обласна рада

25.02.2019

25.02.2019

Облдержадміністрація

25.02.2019

22.02.2019

26.02.2019

25.02.2019

Депутат обласної ради Невеселий
В.В.
Доручення

26.02.2019

26.02.2019

Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

26.02.2019

26.02.2019

Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

26.02.2019

22.02.2019

Облдержадміністрація

26.02.2019

22.02.2019

Облдержадміністрація

26.02.2019

25.02.2019

Доручення

26.02.2019

08.02.2019

НАДС

26.02.2019

21.02.2019

Миколаївська міська рада

Номер
документу

Назва документу

Про надання дозволу на укладення договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності териотріальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
25-18-05-19 Про вирішення питання розміщення Миколаївської обласної організації
Національної спілки письменників України
183/0/06-05/1-19 Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань військового обліку
289/17-18

Депутатське звернення щодо заходів покращенння розвитку окремих територій
за рахунок ДФРР
1062/0/05-61/3- Щодо підвищенння готовності місцевих органів виконавчої влади та ОМС до
19
виконання заходів захисту населення і територій від масштабних НС
205-03/05-19 Про хід виконання рішень обласної ради
130

198-03/05-19

Запрошення на засідання постійної комісії обласної ради з питань ЖКГ,
регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва,
яке відбудеться 01.03.2019 року о 11:00

102

Про забезпечення режиму секретності у зв"язку з виїздом до іноземних держав
громадян, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці

Про забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій та
окремих іноземців
1060/0/05-61/3- Доручення до протоколу ТЕБ і НС при ОДА № 2 від 25.02.19
19
69-р/з
Роз"яснення щодо проблемних питань, які виникають при визначенні та
поданні державними органами на затвердження переліку посад працівників
державних органів, які виконують функції з обслуговування
582/02.02.01- Щодо надання інформації про середню ринкову вартість 1 кг закупівельної
22/02.03/14/19 живої ваги свиней різних вікових та вагових груп, які підлягають компенсації
відповідно п. 12 постанови КМУ від 23.04.08 № 413
105

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

26.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

25.02.2019

Управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА
Облдержадміністрація

26.02.2019

25.02.2019

Облдержадміністрація

26.02.2019

25.02.2019

27.02.2019

19.02.2019

Галицинівська сільська рада
Вітовського району Миколаївської
області
Розпорядження

27.02.2019

25.02.2019

Облдержадміністрація

27.02.2019

25.02.2019

Мінрегіон

27.02.2019

27.02.2019

Управління з питань НС ОДА

27.02.2019

25.02.2019

27.02.2019

14.02.2019

К;омунальний заклад культури
"Обласний заклад культури"
Міністерство освіти і науки України

27.02.2019

14.02.2019

ВРУ

27.02.2019

26.02.2019

Облдержадміністрація

27.02.2019
27.02.2019
27.02.2019

21.02.2019
19.02.2019

МЗС України
МЗС України
Розпорядження

27.02.2019
27.02.2019
28.02.2019

26.02.2019
19.02.2019
28.02.2019

Розпорядження
Розпорядження
КП "Миколаївкнига"

Номер
документу
256/02-16

Назва документу

Про надання пропозицій до проекту розпорядження голови ОДА

б/н

План основних заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією у
березні 2019 року
381/15-05-28/6- Про проведення перевірок своєчасності подання електронних декларацій та
19
інформування НАЗК про виявлені порушення термінів їх подання
158-02-54
Про надання повторного висновку до "Плану соціально-економічного розвитку
Галицинівської сільської ради на 2017-2020 роки"
42-р

Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017-2020 роки у Миколаївській області
389/20-05-28/6- Про направлення зразків документів (для територіальних спеціалізованих
19
служб цивільного захисту)
7/36/3105-19 Щодо розроблення проекту Державної стратегії регіонального розвитку
України на період до 2027 року
149/01-07-23 Про прибуття відповідальних осіб з доккументами цивільного захисту та
відповідними планами ЦЗ на ОП
2/37
Про наданння дозволу на укладання договору оренди нерумого майна
1/9-975

Щодо створення центрів професійної досконалості

Про надання матеріалів з питання парламентський слухань, пропозиції до
рекомендацій парламентських слухань, а також визначити кандидатури
учасників та одного виступаючого
393/25-05-28/6- Про участь в інформаційно-видавничому проекті "Успішна жінка"
19
202/17-596-529 Щодо призначення Почесного консула Норвегії у м. Одеса
202/17-596-538 Щодо започаткування Почесного консульства Литви у м. Миколаїв
46-р
Про затвердження Плану заходів з виконання Національного плану заходів
щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого
розвитку
40-рк
Про призначення Демчука О.М.
48-р
Про здійснення функцій замовника
3-1/29
Про надання роз"яснення щодо відсутності бачення доцільності та можливості
продовження строку дії договору оренди нерухомого майна
04-23/03-187

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Центральний відділ поліції ГУ
Національної поліції в
Миколаївській області
ГУ статистики у Миколаївській
області
МЗС України
Мінрегіон

Номер
документу

Назва документу

2714/50/10-19 Про проведення перевірки інформації щодо звернення народного депутата
України Підберезняка В.І.

28.02.2019

22.02.2019

28.02.2019

04.02.2019

28.02.2019
28.02.2019

19.02.2019
25.02.2019

28.02.2019

08.02.2019

28.02.2019

26.02.2019

28.02.2019

26.02.2019

Постійна комісія обласної ради з
питань житлово-комунального
господарства, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

207-03/05-19

Про хід виконання рішень обласної ради № 8 (17.10.2014), 10 (05.07.2018), 4
(05.02.2019), 10 (05.02.2019)

28.02.2019

06.02.2019

Мінрегіон

7/12/1867-19

Щодо підготовки матеріалів до 8-го засіданння Спільної українськословенської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва
(12.02.2019)

Вознесенська селищна рада
Вітовського району Миколаївської
області
Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

12.2-26/345-19 Щодо проведення анкетного опитування
660/16-020-570 Щодо зміни назви країни Республіка Македонія
7/36.2/3104-19 Щодо підготовки проектів планів заходів з реалізації регіональних стратегій
розвитку на період 2021-2027 рр.
1021/02-54
Щодо включення проекту "Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул.
Горького, 66 в смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївської області"
до ФРР в 2019 році
208-03/05-19 Про стан виконання рішень обласної ради № 5 (від 30.12.2010),12 (від
07.09.2012), 4 (від 25.04.2014)

