Дата
надходження
документу
03.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

30.03.17

Секретаріат КМУ

03.04.17
03.04.17

03.04.17
31.03.17

ТОВ "Медика-спектр"
Розпорядження голови ОДА

03.04.17

23.03.17

МЗС України

03.04.17

31.03.17

Миколаївська обласна рада

03.04.17

28.03.17

03.04.17

31.03.17

Кам"яномостівська сільська рада
Первомайського району
Мінрегіон

03.04.17

03.04.17

ТОВ "Смартлаб"

03.04.17

03.04.17

Облдержадміністрація

03.04.17

31.03.17

ТОВ "Н АВТО"

04.04.17

31.03.17

Секретаріат КМУ

04.04.17

22.03.17

Постанова ВРУ

04.04.17
04.04.17
04.04.17

04.04.17
04.04.17
04.04.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Тилігульський"
Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА

Номер документу

Назва документу

10306/1/1-17

План організації виконання Указу ПУ від 15.03.2017 №63 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 15.03.2017р. "Про застосування
персоналдьних спеціальних економічних та інших обмежнвальних заходів
(санкцій)"
Про внесення доповнень до договорів оренди
Про внесення змін до складу ради регіонального розвитку Миколаївської області

04
95-р
202/17-596-757

487-20-05-17

327
7/19-3432

23-1

1398/0/05-54/3-17
47

6536/3/1-17

1970-VIII
52
63
б/н

Щодо розгляду кандидатури Антонова О.Ю. на посаду голови Почесного
консульства Латвійської Республіки у м.Херсон з консульським округом, що
охоплює територію Херсонської та Миколаївської областей
Про надання копій документів щодо передачі в оренду нерухомого майна
Мик.обл.бюро судово-медичної експертизи ФОП Макс Д.Є., інформації про стан
виконання обов"язків за договором оренди
Проект плану соціально-економічного розвитку Кам"яномостівської сільської
ради на 2017-2020 роки
Про проведення відео-наради з питань попереднього конкурсного відбору
інвест.програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів ДФРР у 2017 році
Про надання в оренду приміщення загальною площею 13,6 м.кв. на першому
поверсі нежитлового приміщення за адресою: м.Миколаїв, вул.Миколаївська,18
(поліклініка) дял розміщення відділення клініко-діагностичної лабораторії ТОВ
"Смартлаб"
Про надання прогнозних показників у підвищенні кваліфікації державних
службовців на 2018 рік
Про звільнення працівників, що охороняли об"єкт - "Цілісний майновий
комплекс дитячого оздоровчого табору ім.лейтенанта Шмідта" згідно рішення
Господарського суду Мик.обл. від 04.07.2016 по справі №915/416/16 (щодо
передачі об"єкту)
Лист Державної регуляторної служби України від 24.03.2017 №1916/0/20-17 про
надання роз"яснень щодо планових та позапланових заходів державного нагляду
Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів
Америки щодо безпекових гарантій
Про фінансування у квітні 2017 р. на заробітну плату
Заявка на фінансування в квітні 2017р. На заробітну плату
Запрошення на засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
ОДА 05.04.2017 о 10-00

Дата
надходження
документу
04.04.17

Дата створення
документу
27.03.17

04.04.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області

7-22/4

31.03.17

Розпорядження голови ОДА

101-р

Щодо додоткового фінансування п.3.2 "Програми розвитку малого та
середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018р.р." "Організація та проведення майстер класів, тренінгів, на актуальні теми з
залученням фахівців та бізнес-тренерів"
Про внесення змін до складу робочої групи з розгляду питань, пов"язаних з
наданням дозволу на право користування пільгами з оподаткування, визначення
доцільності надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній
основі, цільової позики та дотації на створення спеціальних робочих місць для
інвалідів підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів

04.04.17

28.03.17

Облдержадміністрація

04.04.17

31.03.17

Розпорядження голови ОДА

04.04.17

31.03.17

РЛП "Тилігульський"

04.04.17

03.04.17

Миколаївська обласна рада

311-07-05-17

04.04.17

31.03.17

Розпорядження голови ОДА

96-р

04.04.17
04.04.17

04.04.17
31.03.17

РЛП "Приінгульський"
Розпорядження голови ОДА

36
106-р

04.04.17

31.03.17

Миколаївська обласна рада

274-03/05-17

04.04.17

31.03.17

Облдержадміністрація

04.04.17

30.03.17

04.04.17
04.04.17
04.04.17

04.04.17
03.04.17

ДК "Суднобудівний завод імені 61
комунара"
Облдержадміністрація
РЛП "Кінбурська коса"
Облдержадміністрація

546/35-05-28/6-17
99-р
58

592/0/05-28/6-17
36/129
б/н
51
1045/0/05-30/3-17

Про надання інформації щодо посадових осіб, відповідальних за роботу із
зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації
Про підготовку пропозицій до концепції гуманітарного та соціальноекономічного розвитку Миколаївської області
Розрахунки щодо оптимізації штатного розпису парку відповідно до Нормативів
чисельності і примірних штатів працівників установ природно-заповідного
фонду України, затверджених наказом Мінприроди України від 08.05.2014
№145
Про повторний розгляд листа Нечаянської сільської ради № 159-04-08-17 від
24.02.17 щодо передачі нерухомого майна ПКВО "Фармація" у комунальну
власність Нечаянської сільради
Про запровадження кампанії із благоустрою та озеленення в населених пунктах
Миколаївської області в 2017 році
Про фінансування в 1 половині квітня 2017 року
Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні, які
проводитимуться у Миколаївській області 2017 року
Висновки постійної комісії обл.ради з питань регіонального розвитку від
24.03.2017 №1 "Про звіт щодо виконання у 2016 році основних показників та
заходів програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на
2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та показники на 2017 рік" та №4 "Про хід
виконання рішень обласної ради, пов"язаних із ситуацією, що склалася в
дорожньому господарстві Миколаївської області"
Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за І квартал
2017 року
Щодо недобудованого ракетного крейсеру проекту 1164 зав. №2011
Про надання уточненої інформації стосовно проведених конкурсів
Заявка на фінансування за 1-шу половину квітня
Про порядок внесення на розгляд обласної ради пропозицій щодо призначення
осіб на відповідні посади

Дата
надходження
документу
05.04.17
05.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

29.03.17
05.04.17

Постанова КМУ
Миколаївська обласна клінічна лікарня
Миколаївської обласної ради

199
416/01-12

05.04.17

05.04.17

Облдержадміністрація

609/25-05-58/6-17

Управління ЖКГ ОДА

б/н

Про внесення змін до Порядку списання об"єктів державної власності
Про надання інформації щодо звереннь суб"єктів господарювання про укладання
договору оренди з 2015 по 2017рр., інформації щодо проведення або
непроведення конкурсу на право оренди частини майна, що передано ФОП
Максу Д.С.
Про надання пропозицій щодо участі в телепередачах на телеканалах
"Миколаїв" та "Март" у ІІ кварталі поточного року
Факсограма щодо проведення загальнообласного Дня довкілля 08.04.2017 о 9-00

05.04.17
05.04.17

03.04.17

Мінрегіон

7/13-3470

05.04.17

27.03.17

Міністерство оборони України

220/2514

05.04.17

30.03.17

Генеральна прокуратура України

05.04.17

23.03.17

ФДМУ

05.04.17

05.04.17

Облдержадміністрація

05.04.17

03.04.17

Прем"єр-міністр України

11083/1/1-17

05.04.17

31.03.17

Прокуратура Миколаївської області

13/2-13вих-17

05.04.17

04.04.17

Миколаївська обласна рада

280-03/05-17

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

06.04.17

31.03.17

Миколаївська обласна рада

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

10/2/1-36851-14
10-15-5698
602/09-05-28/6-17

10

347-03-05-17

11

Про надання інформації щодо впровадження проектів за рахунок коштів
Субвенції, проблемні питання, що виникали під час їх реалізації та потребу у
коштах для завершення реалізації проектів у 2017 році
Про проведення курсів підвищення кваліфікації з питань діяльності військового
комундування в умовах правового режиму воєнного стану
Про надання інформації щодо стану формування та зберігання матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву
Щодо надання відомостей про майно за місцезнаходженням: м.Миколаїв, вул.10а Слобідська (Луначарського), 2
Про засідання ради регіонального розвитку Миколаївської області 07.04.2017 об
11-00
До листа Торгово-Промислової Палати України про проведення Міжнародного
форуму "Цифрова Україна - виклики, можливості і перспективи" 27.04.2017 в
м.Одеса
Щодо передачі прокуратурі області на умовах оренди додаткового службового
приміщення
Про надання пропозицій щодо передачі санаторію-профілакторію "Інгул" ДП
"Суднобудівний завод ім.61 комунара" з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Самойлова А.Л. на
посаду головного лікаря Миколаївського обласного центру екстренної медичної
допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради
Лист управління культури, націоналньостей та релігій ОДА від 28.02.2017
№341/03-10 стосовно визначення способу управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - майновим
комплексом колишнього кінотеатру "Іскра", що перебуває в оперативному
управлінні Миколаївської обласної філармонії
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Шеремет Л.В. на посаду
головного лікаря Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1
Миколаївської обласної ради (1 екземпляр)

Дата
надходження
документу
06.04.17

Дата створення
документу
30.03.17

06.04.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Рішення Миколаївської обласної ради

9

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

8

Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Рилькової К.А. на посаду
головного лікаря обласної офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної
ради
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Оришаки Л.Л. на посаду
директора обласної наукової медичної бібіліотеки Миколаївської обласної ради

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

6

06.04.17

04.04.17

Антимонопольний комітет України

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

5

06.04.17
06.04.17

31.01.17
30.03.17

Віце-мер Афули (Ізраїль)
Рішення Миколаївської обласної ради

б/н
1

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

2

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

3

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

4

06.04.17

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

7

07.04.17

07.04.17

б/н

07.04.17
07.04.17

03.04.17
06.04.17

Фізична особа Асмолов Олексій
Вікторович
Мінрегіон
Фізична особа Ганжа Боган Маркович

07.04.17

05.04.17

Миколаївське обласне бюро судовомедичної експертизи

07.04.17

03.04.17

ГУ статистики у Мик.обл.

130-29/01-3634

7/15-3463
б/н
852

146/12.2-36

Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Литвинової О.І. на
посаду головного лікаря Миколаївського обласного Будинку дитини
Про засідання Антимонопольного комітету України, на якому буде розглядадись
питання про надання обласним державним адміністраціям обов"язкових для
розгляду рекомендацій Антимонопольного комітету України про запобігання
порушення законодавства про з
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Кобилянського А.М. на
посаду головного лікаря Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки
Миколаївської обласної ради
Щодо сприяння у створенні міст-побратимів між Афулою та Миколаєвом
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Берсона М.С. на посаду
директора - художнього керівника Миколаївського академічного українського
театру драми та музичної комедії
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Баланської О.Ю. на
посаду начальника Миколаївського обласного центру здоров"я
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Георгієва П.В.. на посаду
головного лікаря Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру
Миколаївської обласної ради
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Георгієвої Т.А. на посаду
головного лікаря Миколаївського обласного дитячого туберкульозного
санаторію "Дубки" Миколаївської обласної ради
Дванадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Мироненка О.К. на
посаду головного лікаря обласного центру медико-соціалньої експертизи
Миколаївської обласної ради
Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю Казанківської
центральної районної аптеки №38 (балансоутримувач КП "Фармація"
Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва
Заява про участь у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності на цілісний
майновий комплекс дитячого оздоровчого табору ім.Шмідта П.П.
Щодо погодження додаткового договору №3 від 01.04.2017 до договору оренди
№4а від 10.04.20175 нерухомого майна, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Про заповнення анкети для підвищення якості статистичної інформації

Дата
надходження
документу
07.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

27.03.17

Центральний відділ державної
виконавчої служби м.Миколаїв
Головного територіального управління
юстиції у Миколаївській області

01.059920

Про перевірку правильності рішення служби у справах дітей Баштанської РДА
Мик.обл. щодо відмови в наданні дозволу на примусову реалізацію нерухомого
майна з урахуванням проблематики виконання зведеного виконавчого
провадження щодо стягнення заборгованості з Кредитної спілки "Флагман"

07.04.17

05.04.17

Миколаївська обласна рада

575-18-05-17

Лист ТОВ "Н АВТО" від 31.03.2017 №47 про ситуацію, яка склалася із цілісним
майновим комплексом дитячого оздоровчого табору ім.лейтенанта Шмідта

07.04.17

07.04.17

ПТОВ "Інжиніринговий центр
"ЕКСКОН"

б/н

10.04.17

10.04.17

Облдержадміністрація

10.04.17

05.04.17

Мінрегіон

10.04.17

07.04.17

Облдержадміністрація

629/15-05-58/6-17

Заява про участь у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності - цілісного
майнового комплексу дитячого оздоровчого табору ім.Шмідта П.П.,
розташованого за адресою: Мик.обл., м.Очаків, вул.Цокуренка,57
Про проведення перевірок своєчасності подання електронних декларацій та
інформування Національного агенства з питань запобігання корупції про
виявлені порушення термінів їх подання
Протокольне доручення за результатаим відео-наради в режимі on-line з
представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування
з питань попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2017 році та інших актуальних
питань розвитку будівельної галузі від 04.04.2017
Про заходи щодо перевірки з питань організації та ведення військового обліку

10.04.17

07.04.17

Доручення

1565/0/05-60/3-17

10.04.17

07.04.17

ФОП Михайлов В.А.

10.04.17

07.04.17

Облдержадміністрація

10.04.17

21.03.17

Ліквідатор ТОВ "ПБС-Україна"

10.04.17
10.04.17

10.04.17
31.03.17

Департамент фінансів ОДА
Протокол

459/15-05-28/6-17

8/19-36-17

б/н

528/0/05-13/2-17

26
032-19/1059
3

Назва документу

Про надання інформації про судові засідання, у справах яких структурний
підрозділ виступає стороною або третьою особою
Лист на Господарський суд Миколаївської області як заінтересованій особі скарга на дії державного виконавця Заводського віддлу державної виконавчої
служби м.Миколаїв Головного територіального управління юстиції у Мик.обл.
Карастан А.О. та на постанову за № у ЄДРВП - 53366773, прийняту 10.03.2017
року Заводським ВДВС м.Миколаїв ГтУЮ у Мик.обл.
Про надання інформації щодо організації здійснення дисциплінарних
проваджень та притягнення до дисциплінарної відповідальності за І квартал
2017 року за формами ДК, ДВ-1 та ДВ-2
Про надання відомостей щодо реєстрації ТОВ "ПБС-Україна" як
об"єкта/суб"єкта інвестиційної діяльності
Про перевірку правильності складання кошторису
Протокол засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат

Дата
надходження
документу
10.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

10.04.17

Доручення

1569/0/05-60/3-17

Про виконання протоколу від 05.04.2017 №6 позачергового засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА
Депутатське звернення щодо підтримку соціально-значущих програм і проектів,
що можуть реалізовуватись у 2017 році за рахунок коштів ДФРР
Протокол позапланового засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Миколаївській ОДА
Депутат Каражей О.М. Про надання переліку об"єктів спільної власності
територіальних громад сіл та селищ, що розташовані на території Березанського
району Миколаївської області із зазначенням інформації про юридичну адресу
кожного об"єкта, його місця розташування та відомості про керівника
комунальної установи, підприємтсва, організації
Про проведення семінару з питань підготовки та підвищення кваліфікації
держ.службовців та умов прийому на навчання до ОРІДУ НАДУ при ПУ за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" у 2017 році
Про затвердження переліку груп технікчно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в
цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій
Про надання пропозицій до переліку показників, що застосовуються для
розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів
Про надання відомостей про потребу у підвищенні кваліфікації працівників
Про винесення на розгляд сесії Мик.облради питання щодо передачі
нежитлового приміщення за адресою: м.Миколаїв, пров.Корабелів, 1, яке
занходиться на балансі Мик.лікарні швидкої иедичної допомоги і
балансоутримувач - Мик.міська рада, на баланс Мик.облради з подальшою
передачею на баланс обл.Центру медико-соціальної експертизи
Копія. Про надання інформації щодо потенційних об"єктів оренди, виявлених у І
кварталі 2017 року
Протокол засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об"єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при ОДА від 10.04.2017
Про передачу нерухомого майна у м.Миколаєві до сфери управління
Миколаївської обласної державної адміністрації
Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України
проектів рішень про добровільне об"єднання територіальних громад
Про прийом на навчання та День відкритих дверей
Про погодження ціни відвідування НПП "Бузький Гард"
Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів
облдержадміністрації під счас святкування Великодня з 15 до 17 квітня 2017
року

10.04.17

05.04.17

10.04.17

05.04.17

Народний депутат України
Вадатурський А.О.
Протокол

11.04.17

11.04.17

Депутат Миколаївської обласної ради
VII скликання

11.04.17

11.04.17

Облдержадміністрація

11.04.17

16.03.17

Постанова КМУ

11.04.17

06.04.17

Мінрегоін

11.04.17
11.04.17

07.04.17
04.04.17

Облдержадміністрація
Обласний Центр медико-соціальної
експертизи Миколаївської обласної
ради

11.04.17

17.03.17

ФДМУ

12.04.17

10.04.17

Управління містобудування та
архітектури ОДА

12.04.17

12.04.17

Розпорядження голови ОДА

112-р

12.04.17

10.04.17

Розпорядження голови ОДА

110-р

12.04.17
12.04.17
12.04.17

04.04.17
12.04.17
11.04.17

НАДУ при Президентові України
НПП "Бузький Гард"
Розпорядження голови ОДА

VIII/328-1286
6
4

536/0/05-23/2-17

231

7/31-3688
622/14-05-28/6-17
397

10-16-5205
44-20-28

1/15-12-249
121
111-р

Дата
надходження
документу
12.04.17

Дата створення
документу
12.04.17

12.04.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Облдержадміністрація

535/0/05-23/2-17

31.03.17

Доручення

1455/0/05-60/3-17

12.04.17

11.04.17

145/04-10/17

12.04.17

08.04.17

Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації
Указ Президента України

Про проведення семінарів в ОРІДУ НАДУ при Президентові України з 24 по 28
квітня 2017 року
За підписом першого заст.голови ОДА Боня В.В. Про проведення семінару з
головами ОТГ щодо організації заходів цивільного засхисту на адміністративних
територіях області 21.04.2017
Про направлення головного спеціаліста Дворніченка М.М. для участі у семінарі
на тему "Організація та здійснення державних закупівель"

12.04.17

05.04.17

Народний депутат України
Вадатурський А.О.

VIII/328-1287

12.04.17
12.04.17

12.04.17
12.04.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

12.04.17

11.04.17

Облдержадміністрація

12.04.17

11.04.17

ФОП Михайлов В.А.

12.04.17
12.04.17
12.04.17

11.04.17
12.04.17
11.04.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
НУК імені адмірала Макарова

55
55
60-05/1030

12.04.17

11.04.17

02-15/53/8

13.04.17

13.04.17

Посольство Республіки Білорусь в
Україні
Департамент фінансів ОДА

103/2017

56
54
650/15-05-58/6-17

б/н

032-19/1105

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО на 2017 рік
Депутатське звернення щодо підтримки соціально-значущих програм і проектів,
що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР у Мик.обл.
Про фінансування у квітні 2017р.
Про фінансування у квітні 2017р. На оренду та відшкодування податку на землю
Про надання пропозицій щодо тематики з мобілізаційних завдань, що доцільно
розглянути в ході навчання, та які викликають найбільші проблеми при
відпрацюванні документів моб.характеру та загрожують реальному виконанню
моб.завдань
Лист на Господарський суд Миколаївської області як заінтересованій особі скарга на дії державного виконавця Заводського віддлу державної виконавчої
служби м.Миколаїв Головного територіального управління юстиції у Мик.обл.
Карастан А.О. та на постанову за № у ЄДРВП - 53366773, прийняту 28.03.2017
року Заводським ВДВС м.Миколаїв ГтУЮ у Мик.обл.
Заявка на фінансування за 1-шу половину квітня
Про фінансування у квітні 2017 р. на оплату електроенергії
Про проведення наради щодо обговорення існуючих пропозицій від
підприємств, організацій, установ, фізичних осіб - членів територіальної
громади та створення робочої групи для підготовки плану заходів та дій для
формування та затвердження регіональної програми розвитку морегосподарського комплексу на Миколаївщині
Щодо проведення XIV Гомельського економічного форуму 19.05.2017
Про надання інформації щодо фінансування програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР

Дата
надходження
документу
13.04.17

Дата створення
документу
03.04.17

ФОП Банних В.В.

13.04.17

21.03.17

13.04.17

13.04.17

Департамент державних закупівель та
постачання матеріальних ресурсів
Міністрерства оборони України
Облдержадміністрація

13.04.17

12.04.17

ФОП Кушнір Н.В.

13.04.17

12.04.17

Мінрегіон

13.04.17

07.04.17

Верховна рада України

14.04.17

14.04.17

14.04.17

10.04.17

Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ
Прем"єр-міністр України

14.04.17
14.04.17
18.04.17

14.03.17
12.04.17
12.04.17

РЛП "Тилігульський"
Облдержадміністрація
Розпорядження голови ОДА

Заступник керівника апаратуначальник відділу забезпечення
діяльності керівництва апарату ОДА

18.04.17

18.04.17
18.04.17

Джерело інформації

18.04.17
11.04.17

РЛП "Кінбурська коса"
Секретаріат КМУ

Номер документу

б/н

286/1/1400

1660/0/05-60/3-17
б/н

Назва документу

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Микол.обл. - нежитлове приміщення
одноповерхової будівлі (на балансі КЗК "Миколаївський обласний краєзнавчий
музей")
Про визначення виконавців моюілізаційних завдань

До протоколу позапланового засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА
Заява про надання в оренду нерухомого майна , що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - одноповерхової
нежитлової будівлі аптеки №12 (на балансі ПКВО "Фармація")

7/19-3943

Про засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та
про надання відповідального працівника за тех.супровід онлайн-наради

04-25/13-335(84234)

Щодо курсів з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері
публічних закупівель для галузі охорони здоров"я
Запрошення до участі у засіданні постійної комісії 20.04.2017 о 10-00 у каб.321

323-03/05-17
13495/1/1-17

69
368/0/05-1/1-17
116-р

б/н

58
14316/1/1-17

Про опрацювання листа депутатської групи "Партія "Відродження" щодо
об"єктів соціально- культурної сфери для фінансування шляхом виділення
субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
капітальний та поточний ремонти
Заявка на фінансування в квітні 2017 р. на оплату комунальних послуг
Про захист державних електронних інформаційних ресурсів
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 липня
2016 року № 264-р "Про створення ради професійної освіти Миколаївської
області"
Щодо покращення матеріально-технічного становища за рахунок виділення
коштів з обласного бюджету в межах заходів Програми економічного і
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина 2017"
Заявка на фінансування за 2-гу половину квітня
Копія листа Нац.служби посередництва і примирення від 06.04.2017 №03-02/0120/02-227 про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори
(конфлікти) в Україні в березні 2017 року

Дата
надходження
документу
18.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

30.03.17

Рішення Миколаївської обласної ради

18.04.17

14.04.17

Миколаївська обласна рада

328-03/05-17

18.04.17

14.04.17

Управління капітального будівництва
ОДА

175/03-15/01

18.04.17

13.04.17

Посольство США в Україні

б/н

18.04.17

18.04.17

б/н

18.04.17

11.04.17

Заступник керівника апаратуначальник відділу забезпечення
діяльності керівництва апарату ОДА
Глава Адміністрації Президента
України

18.04.17

18.04.17

18.04.17
19.04.17

14.04.17
14.04.17

19.04.17

22.03.17

Закон України

19.04.17

22.03.17

Прокуратура Миколаївської області

19.04.17

19.04.17

КП "Миколаївська обласна друкарня"

Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА
РЛП "Тилігульський"
Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ОДА

Номер документу

18

02-01/672

312/01-07-25
70
427/25/03

1969-VIII
05-654вих-17
104

Назва документу

Дванадцята сесія сьомого скликання. Про реорганізацію (перетворення)
Миколаївського базового медичного коледжу в Миколаївський інститут
медсестринства Миколаївської обласної ради та затвердження його Статуту
Про надання пропозицій до проекту рекомендацій з питання про підготовку та
проведення оздоровчої кампанії 2017 року від повідно до Програми відпочинку
та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки
Уточнений перелік об"єктів і заходів для врахування при внесенні змін до
бюджету обласного цільового фонду охорони навколишнього природного
середовища в 2017 році
Про надання цитати про потенціал Миколаївської області в галузі сільського
господарства для публікації в звіті "тенденції та перспективи розвитку
плодоовочевої галузі України"
Про внесення змін до розділів Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017"
Про надання інформації про великі інвестиційні проекти, що можуть бути
реалізовані в області, яка, зокрема включатиме короткий опис проекту,
очікувану вартість інвестицій та потенційні джерела фінансування, строк і статус
реалізації проекту, фінансово-економічні розрахунки, місце реалізації проекту
Про запрошення на засідання комісії з питань ТЕБ 20.04.2017 о 10-00
Про інвентаризаційний опис основних засобів на балансі РЛП
Про винесення на розгляд сесії обласної ради зміни до розділу 5 та 9 Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина- 2017"
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво
Про надання інформації щодо передачі в оренду приватному підприємцю Максу
Д. майна (Бюро СМЕ)
Про перелік документів, які необхідно надати регіональній комісії та Довідка
щодо проекту "Модернізація системи додрукарської підготовки видань шляхом
створення репроценту на базі сучасного комплексу прямого експонування
офсетних пластин та прогресивних програмних засобів і технологій на КП
"Миколаївська обласна друкарня Миколаївської обласної ради"

Дата
надходження
документу
19.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

11.04.17

Державна регуляторна служба України

2397/0/20-17

19.04.17

19.04.17

Миколаївський міський голова

83к-02-08

19.04.17

23.03.17

Закон України

1989-VIII

19.04.17

14.04.17

Контактний центр Миколаївської
області

83/02

19.04.17
19.04.17

18.04.17
18.04.17

РЛП "Тилігульський"
Розпорядження голови ОДА

76
125-р

19.04.17
19.04.17

18.04.17
23.03.17

РЛП "Тилігульський"
Закон України

19.04.17
19.04.17
19.04.17
19.04.17

18.04.17
18.04.17
19.04.17
06.04.17

РЛП "Тилігульський"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Протокол

72
62
63
2

19.04.17

11.04.17

69

19.04.17

13.04.17

Центр ресурсоефективного та чистого
виробництва
КП "Агенство розвитку"

19.04.17

05.04.17

Постанова КМУ

19.04.17
19.04.17

22.03.17
14.03.17

Закон України
Закон України

Про надання роз"яснень щодо проекту регуляторного акту - проекту
розпорядження голови Миколаївської ОДА "Про затвердження Порядку та умов
проведення конкурсу на отримання часткової компенсації з обласного бюджету
відчсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів
суб"єктам малого та середнього підприємництва"
Про звільнення Загороднюк Є.В. та надання документів щодо проходження нею
спец.перевірки
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких
положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні"
Про винесення на розгляд сесії обласної ради зміни до розділу 8 Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина- 2017"
Про виплату надбавки за квітень 2017 року
Про визнання такими, що втратили чинність, виконані та знімаються з
контролю, розпоряджень голови облдержадміністрації
Заявка на фінансування в квітні 2017р. на оплату послуг
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом
Угорщини про надання кредиту на умовах пов"язаної допомоги
Заявка на фінансування в квітні 2017р. на заробітну плату
Про нарахування надбавки до посадового окладу за квітень 2017 року
Про фінансування у квітні 2017 року на заробітну плату
Протокол засідання міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання
норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати
Щодо співпраці з демонстраційним проектом ЮНІДО "Ресурсоефективне та
чисте виробництво" та сприяння проведенню тренінгу
Про внесення змін до договорів оренди нерухомого спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області укладеними з
ТОВ "Дьюті Фрі Україна ЛТД", ПрАТ "МТС України" та ТОВ "Лайфселл"
Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року
Про ратифікацію Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою

74
1978-VIII

13/04/17

251

1968-VIII
1917-VIII

Дата
надходження
документу
19.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

14.03.17

Закон України

1918-VIII

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого
Герцоргства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і
Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург
про внесення змін до Конвенції між Урядом України та Урядом Великого
Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал

19.04.17
20.04.17

19.04.17
12.04.17

40
06/35-58

Про фінансування в 2 половині квітня 2017 року
Щодо завантаження обсягами робіт підприємств УТОГ, внесення до порядку
денного сесії обласної ради та включення до програми економічного розвитку

20.04.17
20.04.17

18.04.17
20.04.17

РЛП "Приінгульський"
Всеукраїнська громадська організація
інвалідів "Українське товариство
глухих"
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Тилігульський"

20.04.17

18.04.17

Розпорядження голови ОДА

20.04.17

14.04.17

Доручення

20.04.17
20.04.17

20.04.17
14.04.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Мінрнегіон

20.04.17

20.04.17

ТОВ "Кворум-Нафта"

20.04.17

19.04.17

Миколаївський обласний клінічний
госпіталь ветеранів війни Мик.обл.ради

20.04.17

20.04.17

Доручення

75
77
126-р

1684/0/05-60/3-17

68
7/19-4051

387

314/04-04

1744/0/05-60/3-17

Назва документу

Щодо преміювання керівника установи
Запрошення в роботі V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука, що
відбудуться 21.04.2017 року на базі ЧДУ імені Петра Могили
Про утворення конкурсної комісії з відбору проектів на отримання часткової
компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що
надаються на реалізацію проектів суб"єктам малого та середнього
підприємництва
Про належне виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціальноекономічної політики і трудових відносин в Україні
Про зміни річного розпису надходжень
Про проведення Всеукраїнського семінару-наради з директорами департаментів
економічного розвитку обласних та Київської міської державних адміністрацій
щодо актуальних проблем реалізації державної регіональної політики
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - паливнозаправний пункт для роздрібного продажу нафтопродуктів (на балансі
Мик.обл.клінічного госпіталю ветеранів війни Мик.обл.ради)
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області - паливно-заправний пункт для роздрібного продажу нафтопродуктів з
ТОВ "Кворум-нафта"
Щодо оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов"язані з
ускладненням метеоумов та забезпечення сталої роботи об"єктів
життєзабезпечення та транспортної інфраструктури

Дата
надходження
документу
20.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

14.04.17

Прем"єр-міністр України

10560/1/1-17

20.04.17

13.04.17

09-02/13-04

20.04.17

20.04.17

Міністерство інформаційної політики
України
Облдержадміністрація

21.04.17

13.04.17

21.04.17

13.04.17

21.04.17

725/20-05-28/6-17

Управління південного офісу
Держаудитслужби в Мик.обл.
Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України

15-14-02-17/1599

21.04.17

Облдержадміністрація

730/14-05-28/6-17

21.04.17

14.04.17

Розпорядження голови ОДА

21.04.17

19.04.17

Департамент освіти і науки ОДА

21.04.17

06.04.17

ТОВ "Статус-Україна"

24.04.17

20.04.17

Мінрегіон

24.04.17

20.04.20

Міністерство аграрної політики

24.04.17

21.04.17

24.04.17

20.04.17

Миколаївській обласний
онкодиспансер
Миколаївський обласний центр
перепідгот та підвищення кваліфікації

24.04.17

19.04.17

Віце-премєр міністр україни- Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
жкг україни

67/2

123-р

1811/04-02/01-01-17

33/04

7/19-427
37-11-11/10410
09-380/01

Назва документу

Лист Торгово-промислової палати України від 10.03.2017 №816/24.0-7.1 щодо
проведення ІІІ Національного форуму з підтримки експорту (23-24 травня 2017
року в м.Київ)
Щодо проведення фотовиставок у рамках "Року Японії в Україні"
Про перенесення проведення семінару щодо організації цивільного захисту на
адміністративних територіях області
Про підготовку розпорядження про забезпечення усунення порушень за
результатами державного фінансового контролю
Про проведення регіональної конференції на тему: "Всеукраїнський
електронний Анрегатор - нові можливості для розвитку вітчизняного малого та
середнього підприємництва"
Про надання списку осіб для навчання в Одеському регіональному інституті
державного управління НАДУ при Президентові України за спеціальністю
"Публічне управління та адміністрування" у 2017 році
Про розподіл обов"язків між головою облдержадміністрації, першим
заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату
облдержадміністрації
Про засідання ради професійної освіти Миколаївської області щодо коригування
та затвердження регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та
молодших спеціалістів у 2017 році у професійно-технічних навчальних закладах
Про надання інформації щодо успішних жінок області, які очолюють
підприємства промисловості, сільського господарства, приватні підприємства,
заклади освіти, медицини, окреміпідрозділи провідних підприємств, науковців,
митців та ін. для запрошення і участі у VII випуску книги "Успішна жінка"
Щодо оновлення фотоінформації по всіх проектах 2016 р., що реалізовувалися
за кошти ДФРР
Про надання інформації щодо субєктів господарювання, що зацікавлені в
українсько-ізраїльському співробітництві
Проможливість надання в оренду приміщення для розміщення ТОВ "Смартлаб"

159/04-7/17

Про короткостроковий семінар 26.04.2017 на тему запобігання корупції

3291/0/2-17

Щодо розроблення рекомендацій для формування оптимальної мережі
інфраструктури

Дата
надходження
документу
24.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

20.04.17

Облрада

24.04.17

24.04.17

КПМиколаївська обласна друкарня

25.04.17

21.04.17

25.04.17

21.04.17

25.04.17

20.04.17

25.04.17
26.04.17
26.04.17

20.04.17
26.04.17
21.04.17

Регіональне відділення ФДМУ по
Мик.обл.
Профспілкова організація ДП
"Суднобудівного заводу імені 61
комунара"
Посольство Республіки Молдова в
Україні
ТОВ "Південні автовокзали"
Доручення
Прем"єр-міністр України

26.04.17

21.04.17

26.04.17

26.04.17

27.04.17

27.04.17

27.04.17

27.04.17

Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ
Фізична особа-підприємець
Роменський Руслан Юрійович
Фізична особа-підприємець
Вериковська Ірина Володимирівна
Фізична особа Левченко О.О.

27.04.17

27.04.17

Облдержадміністрація

27.04.17

27.04.17

27.04.17

24.04.17

Фізична особа-підприємець Спаскевич
Алла Леонідівна
Розпорядження голови ОДА

27.04.17

20.04.17

27.04.17

27.04.17

28.04.17

25.04.17

Посольство Республіки Молдова в
Україні
Перший заступник Глави АПУ
Шевченківська сільська рада
Вітовського району Мик.обл.

Номер документу

529-18-05-17
112
11/478

Назва документу

Про резолюцію мітингу профспілкового комітету ДП "Суднобудівний завод ім.
61 комунара"
Щодо дозволу про внесення змін в існуючий тех. паспорт на арендовану ним
площу
Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів

19/и

Резолюція мітингу трудового колективу ДП "Суднобудівний завод імені 61
комунара" від 20 квітня 2017 року

0884

Щодо зустрічі з метою обговорення перспективних напрямків міжрегіонального
співробітництва
Про погодження розміру автостанційного збору на 2017 рік
Щодо формування оптимальної мережі інфраструктури
Про виконання планів заходів з відзначення Дня Європи у 2017 році на
загальнодержавному та регіональному рівні
Висновки постійної комісії обласної ради звід 20.04.2017 №13, 14, 15, 16, 17, 18

94
1862/0/05-61/3-17
15691/61/1-13
359-03/05-17
б/н
б/н
б/н
768/09-05-58/6-17
б/н
131-р

0884
04-01/1391
0646/04-03/17

Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю (аптеку), на балансі
КП "Фармація"
Заява на участь в аукціоні, конкурсі на комплекс нежитлових будівель, на
балансі Первомайського міського ДПКП "Профдезінфекція"
Заява про помилково перераховану оплату за ліцензії на право експорту і
імпорту
Про проведення індивідуально-роз"яснювальну роботу профілактичновиховного спрямування
Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю (аптеку), на балансі
КП "Фармація"
Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів
облдержадміністрації під час святкових днів з 29 квітня до 02 травня та з 06 до
09 травня 2017 року
Щодо робочого візиту до Миколаївської області 11-12 травня
Про надання інформації щодо організації заходів з нагоди Дня Європи в Україні
Щодо експертизи затвердженого на 4 позачерговій сесії 8 скликання сільської
ради рішенням №10 від 28.03.2017 План соціально-економічного розвитку
Шевченківської сільської ради, як об"єднаної територіальної громади на 20172020 роки

Дата
надходження
документу
28.04.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

23.03.17

Закон України

1982-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання
печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

28.04.17

13.04.17

Постанова ВРУ

2024-VIII

Про звільнення Білоуса І.О. з посади Голови Фонду державного майна України

28.04.17

23.03.17

Закон України

1986-VIII

28.04.17

23.03.17

Закон України

1987-VIII

28.04.17

23.03.17

Закон України

1981-VIII

28.04.17

25.04.17

15740/1/1-17

28.04.17

27.04.17

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

Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції" щодо вдосконалення регулювання
відносин з використання державного і комунального майна на тимчасово
окупованій території України
Про внесення змін до Закону України "Про фінансове оздоровлення державного
підприємства "Виробниче об"єднання Південний машинобудівний завод імені
О.М.Макарова"
Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо
державних інвестиційних проектів
Про розгляд депутатського звернення Ільюка А.О. щодо субвенції з державного
бюджету місцевому бюджету м.Миколаєва на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Про затвердження графіків особистих та особистих виїних прийомів громадян
головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови
Миколаївської обласної державної адміністрації на 2017 рік

28.04.17

28.04.17

Фізична особа Мазур Сергій Олегович

б/н

143-р

Назва документу

Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю (аптеку), на балансі
КП "Фармація"

