Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

02.04.2018

30.03.2018 Доручення

02.04.2018

26.03.2018 Розпорядження голови ОДА

02.04.2018

28.03.2018 Розпорядження голови ОДА

02.04.2018
02.04.2018

30.03.2018 КП "Госптехобслуговування"
Миколаївської обласної ради
25.03.2018 Протокол

03.04.2018

21.03.2018 ФДМУ

03.04.2018

26.03.2018 Виконавчий комітет Первомайської
міської ради

2443/03.01-22

03.04.2018

26.03.2018 Виконавчий комітет Первомайської
міської ради Миколаївської області

2442/03.01-22

03.04.2018

03.04.2018 Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА
26.03.2018 Прем"єр-міністр України

159/02-07-25

23.03.2018 Віце-прем"єр-міністр України Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України

11927/1/1-18

03.04.2018
03.04.2018

Назва документу

1517/0/05-61/3-18 Про надання розпорядження голови облдержадміністрації щодо оголошення
конкурсного відбору на посади керівників об"єктів комунальної власності
82-р
Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 01 лютого 2018 року №23-р "Про основні завдання
цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік"
95-р
Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 14 лютого 2015 року №39-р "Про заходи щодо
наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економного
використання бюджетних коштів"
19
Фінансовий план підприємства на 2018 рік
1

10-16-5638

12238/1/1-18

Електронна пошта. Протокол засідання координаційної ради при
облдержадміністрації з питань реалізації Комплексної програми охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки
Щодо формування та надання повної, актуальної інформації про потенційні
об"єкти оренди
Про направлення інвестиційного проекту "Капітальний ремонт І, ІІ поверху
(сімейної амбулаторії "Коротченко", відділення профілактичних медичних
оглядів)" для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку на 2019 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
ДФРР
Про направлення інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Дитячого
юнацького центру національного відродження та Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді по вул.Михайла Грушевського, 10 в м.Первомайськ
Миколаївської області" для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і
Щодо підтвердження або надання іншої кандидатури до складу обласної комісії з
питань евакуації
Щодо надання переліку трьох питань для обговорення за 10 днів до проведення
зустрічі Прем"єр-міністра України з головами облдержадміністрацій
Щодо створення організаційних умов для проведення експертних зустрічей
(відеоконференцій) та сприяння участі в них представників інститутів
громадянського суспільства, громадських рад, науковців, експертів

1

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

03.04.2018

29.03.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань соціальної політики, охорони
здоров"я, материнства, дитинства та
розвитку зон відпочинку та туризму

04.04.2018
04.04.2018
04.04.2018

04.04.2018 РЛП "Кінбурська коса"
04.04.2018 РЛП "Приінгульський"
04.04.2018 КЗ "Центр фінансово-статичного
моніторингу, матеріальнотехнічного забезпечення освітніх
закладів" Миколаївської обласної
ради
02.04.2018 РЛП "Тилігульський"
03.04.2018 РЛП "Кінбурська коса"
29.03.2018 Прем"єр-міністр України

04.04.2018
04.04.2018
04.04.2018
04.04.2018

04.04.2018
04.04.2018

04.04.2018
04.04.2018

05.04.2018

04.04.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
03.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
03.04.2018 Доручення
30.03.2018 Народний депутат України
Вадатурський А.О.
28.03.2018 Віце-прем"єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України
05.04.2018 Доручення

Номер документу

Назва документу

295-03/05-18

Про створення комунального підприємства Миколаївської обласної ради "Центр
туризму Миколаївщини"

50
42
39

Заявка на фінансування за 1-шу половину квітня
Про фінансування в 1 половині квітня 2018 року
Щодо Додаткового договору до Договору оренди від 02.06.2017 №35 нерухомого
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області для подальшого продовження орендних відносин з
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти

50
49
12917/1/1-18

Заявка на фінансування в квітні 2018 року на заробітну плату
Заявка на фінансування за 1-шу половину квітня
Стосовно передачі об"єктів державної власності до Фонду державного майна для
приватизації
Електронна пошта. Щодо проведення навчання за професійною програмою
підвищення кваліфікації держ.службовців, посади яких відносяться до категорії
"Б", "В" та відповідають 6-9 групам опати праці

149/04-10/18

49
Про фінансування у березні 2018 року на заробітну плату
1567/0/05-61/3-18 Про надання найбільш актуальних питань розвитку Миколаївської області для
винесення їх на обговорення під час зустрічі голови облдержадміністрації з
Прем"єр-міністром України
1193
Щодо надання інформації про товарообіг у річкових портах області
Щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони
1639/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Щодо підготовкиінформаційно-презентаційних матеріалів про
проекти розвитку області у 2018 році
12605/0/1-18
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

215-15-05-18

Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної ради від 03.04.2018 №1
"Про звернення Миколаївського національного аграрного університету (листи
№01-17/174, №01-17/177 від 08 лютого 2018 року) стосовно пропозицій до
проекту Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області

05.04.2018

05.04.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань аграрної політики, земельних
відносин та соціального розвитку
села

05.04.2018

05.04.2018 Миколаївська обласна рада

05.04.2018
05.04.2018

02.04.2018 ДП "Миколаївський бронетанковий
завод"
03.04.2018 Облдержадміністрація

05.04.2018

05.04.2018 Облдержадміністрація

Запрошення до участі у засіданні постійної комісії з питань екології, охорони
навколишнього середовища та використання природних ресурсів 06.04.2018 об 1130
835
Щодо нагородження грамотою Миколаївської ОДА працівників підприємства з
нагоди святкування 70-річчя з дня заснування заводу
498/12-05-28/6-18 Електронна пошта. Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної
звітності за І квартал 2018 року
526/13-05-58/6-18 Електронна пошта. Про виявлення шкідливого програмного забезпечення

05.04.2018

04.04.2018 Облдержадміністрація

521/14-05-28/6-18 Електронна пошта. Про відбір державних службовців на навчання

06.04.2018

02.04.2018 Профспілкова організація ДП
"Суднобудівного заводу імені 61
комунара"
04.04.2018 Баштанська міська рада
Баштанського району Миколаївської
області

06.04.2018

06.04.2018

06.04.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
30.03.2018 Миколаївська обласна рада

06.04.2018

04.04.2018 Посол Індії в м.Києві

06.04.2018

338-03/05-18

15/и

210/02.02-6/4

154/03-10/18

Звернення щодо вирішення питання повної виплати заборгованості із заробітної
плати працівникам, щодо надходжень податків до бюджету та фондів, щодо
завантаження роботою та замовленнями
Щодо включення проекту "Реконструкція Баштанської дитячо-юнацької
спортивної школи за адресою вулиця Баштанської республіки, 29 в м.Баштанка,
Баштанського району Миколаївської області" до переліку проектів, які будуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР на 2018-2019 роки
Про запрошення слухачів на тематично постійно діючі семінари з вивчення
англійської мови

Про надання пропозицій щодо звіту голови облдержадміністрації на сесії обласної
ради та надання відповідних матеріалів для попереднього ознайомлення депутатів
обласної ради
Kyiv/Com/122/1/2 Запрошення на Інтерактивну сесію "Аюрведа - ворота до здорового життя", яка
017
відбудеться 10.04.2018 о 16-00 в м.Києві
300-03/05-18
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

06.04.2018

05.04.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій

10.04.2018
10.04.2018

27.03.2018 Централььна універсальна біржа
10.04.2018 ТОВ "ГРІН ЛАІТ"

10.04.2018

02.04.2018 ФДМУ

10.04.2018

04.04.2018 Мінекономрозвитку

10.04.2018

04.04.2018 Розпорядження КМУ

10.04.2018

10.04.2018

02.04.2018 Перший віце-прем"єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
05.04.2018 Розпорядження голови ОДА

10.04.2018

28.03.2018 Указ Президента України

89/2018

10.04.2018

05.04.2018 Управління екології та природних
ресурсів ОДА

03/163

10.04.2018

04.04.2018 Телевізійний академічний канал
"ТАК TV"

Назва документу

Про надання висновків постійної комісії обласної ради: від 27.03.2018 №15 "Про
затвердження Порядку відбору, надання та умов використання коштів субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого
розвитку", від 27.03.2018 №16 "Про Порядок надання субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку об"єднаних територіальних громад Миколаївської області", від
27.03.2018 №18 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області
на 2018 рік"
3/8/2018
Пропозиція про співпрацю
3
Про офрмлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на
зовнішньоекономічну операцію згідно із договором від 05.04.2018 №004
10-17-6401
Про внесення відомостей до Реєстру корпоративних прав держави (засобами АС
"Юридичні особи")
3801-05/14906-06 Щодо запровадження регіональних програм забезпечення агропромислового
комплексу сільськогосподарською технікою та обладнанням вітчизняного
виробництва
201-р
Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад у
2018 році
9595/1/1-18
До листа ДРС від 15.02.2018 №1571/0/20-18 щодо здійснення державної
регуляторної політики органами виконавчої влади
334-03/05-18

117-р

54

Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 01 вересня 2015 року №261-р "Про затвердження
посадового складу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації та Положення
про цю комісію"
Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО на 2018 рік
Про надання інформації щодо фінансування регіональних ландшафтних парків
"Тилігульський", "Кінбурнська коса", "Приінгульський" та "Гранітно-степове
Побужжя", яке передбачено на 2018 рік
Щодо долучення телеканалу ТАК TV до реалізації проекту "Інноваційний кластер
"Регіональний інноваційний HUB" (Rinno HUB)

4

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

10.04.2018

10.04.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
29.03.2018 Прем"єр-міністр України

11.04.2018
11.04.2018
11.04.2018

11.04.2018 РЛП "Тилігульський"
11.04.2018 РЛП "Кінбурська коса"
10.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

11.04.2018
11.04.2018

11.04.2018 РЛП "Тилігульський"
10.04.2018 Арбузинська селищна рада
Миколаївської області
04.04.2018 Господарський суд Миколаївської
області
11.04.2018 РЛП "Тилігульський"
11.04.2018 РЛП "Тилігульський"
01.03.2018 Закон України

10.04.2018

11.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
11.04.2018

10.04.2018 Управління містобудування та
архітектури ОДА

11.04.2018
11.04.2018

02.04.2018 Народний депутат України
Вадатурський А.О.
11.04.2018 РЛП "Тилігульський"

11.04.2018

13.03.2018 Закон України

11.04.2018

05.04.2018 ФОП Ладченко В"ячеслав Петрович

Номер документу

157/04-10/18

Назва документу

Щодо проведення тренінгу "Конфлікти і стреси в управлінській діяльності"
18.04.2018

Щодо проведення аналізу проблемних питань, що порушуються у зверненнях
підприємців на урядову "гарячу лінію"
56
Щодо виплати премії за І квартал 2018 року в.о.директора парку
53
Заявка на фінансування за 1-шу половину квітня
50
Про фінансування у квітні 2018 року на оплату податку на землю та пеню за
оренду
58
Заявка на фінансування в квітні 2018 року
130
Проектні пропозиції для включення до Плану заходів з реалізації у 2018-2020
роках Стратегіої розвитку Миколаївської області
915/139/18/2681/1 Повідомлення щодо перенесення розгляду справи
8
59
Заявка на фінансування в квітні 2018 року на оплату оренди майна
55
Щодо виплати надбавки за березень 2018 року в.о.директора парку
2314-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в
нафтогазовій галузі
49-20-28/4
Електронна пошта. Запрошення на засідання архітектурно-містобудівної ради при
управлінні містобудування та архітектури ОДА з приводу професійного
колегіального розгляду та обговорення проекту "Схема планування території
Миколаївської області - внесення змін", розробленого ДП Українським
державним науково-дослідним інститутом проектування міст "ДІПРОМІСТО"
імені Ю.М.Білоконя, яке відбудеться 19.04.2018
1196
Про надання інформації щодо видобування кам"яної солі
8949/1/1-18

60
2320-VIII
б/н

Заявка на фінансування в квітні 2018 року на оплату бензину та господарчих
товарів
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації
діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв"язку з
тимчасовою окупацією території України
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")
5

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Щодо підготовки Першого Форуму регіонів Республіки Білорусь та України
До листів Мінрегіону від 02.03.2018 №12/20-12-520 та МЗС від 20.03.2018
№660/13-110-1010 щодо забезпечення виконнання запропонованих заходів та
внесення пропозицій (за результатами консультацій на рівні заступників міністрів
закордонних справ України та республіки Білорусь)
03.07.18 лист від 21.06.18 № 1900/02,1-27 ( на додаток до листа № 11895/1/1-18)
щодо прискорення питання визначення відповідального за успішну підготовку та
проведення виставки
06.07.18 лист від 03.07.2017 № 11895/5/1-18 до листа Мінрегіону від 21.06.18 №
12/20-12-1545
про селекторної
остаточне визначення
кандидатури
Щодо проведення
наради 13.04.2018
у приміщенні Будинку Уряду

11.04.2018
11.04.2018

04.04.2018 Мінрегіон
03.04.2018 Віце-прем"єр-міністр України Міністр регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства
України

7/31-3467
11895/1/1-18

11.04.2018

13875/0/1-18

11.04.2018

04.04.2018 Віце-прем"єр-міністр України Міністр регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства
України
20.03.2018 Постанова ВРУ

11.04.2018

02.04.2018 Прем"єр-міністр України

11.04.2018

22.03.2018 Постанова ВРУ

12.04.2018
12.04.2018

11.04.2018 Миколаївська обласна рада
04.04.2018 Постанова КМУ

12.04.2018

29.03.2018 РЛП "Кінбурнська коса"

12.04.2018

12.04.2018 Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА

12.04.2018

12.04.2018 Облдержадміністрація

13.04.2018

13.04.2018 Департамент фінансів ОДА

2356-VIII

Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародноправової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України

До доповідної записки Державного секретаря КМУ Бондаренка В.В. від
30.03.2018 стосовно організації підготовки та проведення перевірок щодо
вивчення на місцях діяльності відповідних місцевих держадміністрацій
2371-VIII
Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання Україною легітимності
виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях
України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополі
359-03/05-18 Про участь у роботі сесії обласної ради
242
Електронна пошта. Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об"єднаних територіальних громад
48
Щодо затвердження довідки про зміни річного розпису фонду обласного бюджету
(кошторису) на 2018 рік
б/н
Електронна пошта. Запрошення на засідання комісії по питанню епізоотичної
ситуації щодо африканської чуми свиней на території області та виконання
попередніх рішень ДНПК при Миколаївській ОДА
548/13-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання інформації щодо використання програмного
забезпечення "Парус", "Афіна" та їх версій
031-09/1073
Про надання проекту зведеного кошторису з відповідними обгрунтуваннями,
проекту зведеного плану асигнувань загального фонду бюджету, проекти довідок
змін до помісячного розпису загального фонду обласного бюджету
13342/1/1-18
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

13.04.2018

12.04.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
11.04.2018 Миколаївська обласна рада

13.04.2018

06.04.2018 Міжнародний торговий центр

13.04.2018

10.04.2018 Департамент освіти і науки ОДА

13.04.2018

13.04.2018 Протокол

13.04.2018
13.04.2018

13.04.2018 Миколаївський обласний
краєзнавчий музей
12.04.2018 Снігурівська РДА

13.04.2018

04.04.2018 Постанова КМУ

13.04.2018

10.04.2018 Миколаївська обласна рада

16.04.2018

16.04.2018 Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА

16.04.2018

16.04.2018 ФОП Герасимов Опанас Петрович

13.04.2018

Номер документу

Назва документу

164/04-11/18

Щодо проведення навчання за програмою тематичного короткотермінового
семінару "Грантрайтинг: основні правила, заходи, техніка та практичні приклади.
Підготовка проектів регіонального розвитку, що пропонуються для участі у
конкурсному відборі за рахунок ДФРР", яке відбудеться 19.04.2018 о 09-00

Про направлення листа Громадської ради при Миколаївській ОДА від 04.04.2018
стосовно проведеного круглого столу на тему: "Системні проблеми державного
управління економікою, як першочастина економічних проблем ДП
"Суднобудівний завод ім.61 Комунара" та суднобудування в Україні. Заходи щодо
подалання кризи"
б/н
Щодо організації колективного стенду для виробників та переробників
плодоовочевої продукції у межах однієї з найвідоміших в Європі міжнародних
спеціалізованих виставок продуктів харчування та харчових технологій Polagra
Food 2018
1778/01-02/01-01- Запрошення на консультаційне навчання з відповідальними за ведення
13
військового обліку та бронювання у закладах вищої освіти I-IV рівня акредитації
Миколаївської області
2
Електронна пошта. Протокол позапланового засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Миколаївській облдержадміністрації
01-12/123
Щодо надання доручення на створення комісії для проведення стандартизованої
оцінки об"єкта оренди
01-324/18-05 Щодо виділення коштів з обласного бюджету на реалізацію проекту "Капітальний
ремонт будівлі творчості дітей та юнацтва по вул.Центральна, будинок, 87,
м.Снігурівка Миколаївської області
252
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015р.
№703 і від 12 липня 2017р. №522
115-03/05-18 Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації про їх
діяльність
193/01-07-23 Електронна пошта. Запрошення на чергове засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА,
яке відбудеться 19.04.2018 о 10-00
б/н
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")
530-03-05-18
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу
16.04.2018

16.04.2018

Джерело інформації

12.04.2018 Департамент захисту економіки
Управління захисту економіки
Національної поліції України в
Миколаївській області
13.04.2018 Облдержадміністрація

17.04.2018

11.04.2018 Управління житлово-комунального
господарства ОДА
Українське об"єднання
лізингодавців
13.04.2018 Мінрегіон

17.04.2018

16.04.2018 Розпорядження голови ОДА

17.04.2018

16.04.2018 Мінрегіон

17.04.2018

16.04.2018 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
16.04.2018 Управління виконавчої дирекції
фонду соціального страхування
України в Миколаївській області
16.04.2018 Коблівська сільська рада
Березанського району Миколаївської
області
17.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
17.04.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
17.04.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
17.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
13.04.2018 Мінрегіон

16.04.2018
17.04.2018

17.04.2018

18.04.2018

18.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
18.04.2018

Номер документу

Назва документу

1973/39/113/02- Про надання інформації та завірених копій документів щодо Іщенка С.В.
2018
(колишній директор КП "Миколаївська обласна друкарня")
554/15-05-28/6-18 Про організацію заходів щодо бронювання військовозобов"язаних
526/01-03
б/н
7/31-3792

123-р
7/19-3902

11-24/4

01-16-801

Про направлення листа обласної ради від 04.04.18 №114-03/05-15 "Про хід
виконання рішень обласної ради"
Електронна пошта. Запрошення до участі у тренінгу "Лізинг: особливості послуги
та переваги для клієнта", який відбудеться 26.04.2018 о 10-00
Щодо проведення Міжвідомчої конференції з питань регіонального розвитку
"Секторальний діалог - актуальні проблеми розвитку регіонів", яка відбудеться 1718 травня 2018 року під головуванням Віце-прем"єр-міністра України - Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Г.Г.Зубка
Електронна пошта. Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації у
Миколаївській області Стратегії подолання бідності
Електронна пошта. Факсограма щодо проведення засідання комісії для оцінки та
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР, яке відбудеться 19.04.2018
Моніторинг результативності показників проектів учасників часткового
відшкодування 2017 року
Електронна пошта. Про проведення Дня охорони праці

480

Про надання інформації щодо програм і проектів, які направлялись на розгляд
для реалізації за рахунок коштів ДФРР у 2018 році

53
51
60
54
7/12-3833

Щодо виплати надбавки за квітень 2018 року в.о.директору парку
Заявка на фінансування за квітень 2018 року
Заявка на фінансування за 2-гу половину квітня 2018 року
Про фінансування у квітні 2018 року на приббання ПММ та рафту
Про надання інформації для підготовки до проведення чергового 8-го засідання
Українисько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового і
науково-технічного співробітництва
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

18.04.2018

17.04.2018 Мінрегіон

18.04.2018
18.04.2018

17.04.2018 РЛП "Тилігульський"
17.04.2018 РЛП "Тилігульський"

18.04.2018
18.04.2018
18.04.2018

17.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
17.04.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
12.04.2018 Рішення Миколаївської обласної
ради

18.04.2018

18.04.2018 Облдержадміністрація

18.04.2018

11.04.2018 Адміністрація Президента України

18.04.2018

17.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

18.04.2018
18.04.2018

12.04.2018 Національний банк України
17.04.2018 Арбузинська селищна рада
Миколаївської області

18.04.2018

18.04.2018 Березанська селищна рада
Миколаївської області
10.04.2018 Мінрегіон

18.04.2018

18.04.2018

18.04.2018

12.04.2018 Миколаївська обласна організація
Національної спілки письменників
України
10.04.2018 Міністерство юстиції України

Номер документу

Назва документу

Факсограма щодо проведення семінару та відео-наради за участю Мінрегіону на
тему "Актуальні питання підготовки проектів, що фінансуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку та субвенції на розвиток
інфраструктури об"єднаних територіальних громад", що відбудеться 24.04.2018
66
Заявка на фінансування в квітні 2018 року на оплату телефону та Інтернету
65
Заявка на фінансування в квітні 2018 року на заробітну плату, оплату за
теплопостачання
52
Про фіннасівання у квітні 2018 року на оплату оренди офісу
59
Заявка на фінансування за 2-гу половину квітня 2018 року
3
Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про реорганізацію обласної
наукової медичної бібліотеки Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до
Миколаївського обласного центру здоров"я Миколаївської обласної ради
1799/0/05-58/3-18 Електронна пошта. Про зняття з контролю протокольних доручень колегії
облдержадміністрації
04-01/851
Про забезпечення реалізації пропозицій Ради регіонального розвитку під
головуванням Президента України, визначених у протокольному рішенні від 24
жовтня 2017 року
51
Про фінансування у квітні 2018 року на заробітну плату та оплату електроенергії
7/19-3934

31-0011/20622
141

09-06/698
07.12.3690

01/04-18

14.16/1-2953

Щодо надання щоквартальних інформаційно-аналітичних звітів
Щодо проведення експертизи доопрацьованого проекту Плану соціальноекономічного розвитку Арбузинської об"єднаної територіальної громади на 20182020 роки
Проект Плану соціально-економічного розвитку Березанської об"єднаної
територіальної громади на 2018-2019 роки для проведення експертизи
Про надання інформації щодо стану виконання пункту 25 Плану заходів з
реалізації домовленостей, досягнутих під час 6-го засідання Міжурядової
українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового та науковотехнічного співробітництва
Щодо проблем, які гальмують роботу спілки
Вимога державного виконавця про надання інформації по виконавчому
провадженню щодо стягнення коштів з КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв" на
користь юридичних та фізачних осіб, у тому числі і рішень про стягенння
заборгованості із заробітної плати

9

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
18.04.2018

18.04.2018

Джерело інформації

18.04.2018 Національна служба посередництва і
примирення Відділення в
Миколаївській області
05.04.2018 Новобузька РДА

Номер документу

03-14/10-09

Щодо надання можливості для ознайомлення з матеріалами прогнозування
соціально-економічного розвитку області на 2019 рік

1426/01-41

Щодо сприяння у відновленні роботи Новобузької загальноосвітнбої школи І-ІІІ
ступенів №1 Новобузької районної ради Миколаївської області
Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів у IV
кварталі 2017 року та у І кварталі 2018 року
Щодо розгляду листа профспілкової організації ДП "Миколаївський
суднобудівний завод" від 2 квітня 2018р. №15/п
Двадцята позачерговала сесія сьомого скликання. Про продовження трудових
відносин з директором Миколаївського навчально-курсового комбінату
Двадцята позачерговала сесія сьомого скликання. Про внесення змін та доповнень
до рішення обласної ради від 23 вересня 2016 року №9
Двадцята позачерговала сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017", строк дії якої продовжено на період до 2018 року включно

19.04.2018

17.04.2018 Регіональне відділення ФДМУ по
Миколаївській області
13.04.2018 Секретаріат КМУ

19.04.2018

12.04.2018 Рішення

22

19.04.2018

12.04.2018 Рішення

21

19.04.2018

12.04.2018 Рішення

12

19.04.2018

12.04.2018 Рішення

19.04.2018

18.04.2018 Облдержадміністрація

19.04.2018

12.04.2018 Рішення

19.04.2018

18.04.2018 Доручення

19.04.2018

17.04.2018 Мінекономрозвитку

19.04.2018

18.04.2018 Розпорядження

128-р

19.04.2018

17.04.2018 Розпорядження

127-р

19.04.2018

17.04.2018 Розпорядження

126-р

19.04.2018

Назва документу

11/344
5276/0/2-18

Двадцята позачерговала сесія сьомого скликання. Про внесення змін до рішення
Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на
безоплатну передачу майна з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області"
291/14-05-13/6-18 Електронна пошта. Про роз"яснення окремих положень законодавства про
державну службу
23
Двадцята позачерговала сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції" Миколаївської обласної ради
1852/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про забезпечення виконання протоколу №2 від 13.04.2018
позапланового засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Миколаївській ОДА
3612-07/16838-06 Про надання звіту про стан здійснення регуляторної політики
11

Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні, які
проводитимуться у Миколаївській області 2018 року
Про запровадження проведення щорічного розрахунку індексу
конкурентоспроможності регіонів
Про запровадження проведення щорічного розрахунку індексу регіонального
людського розвитку
10

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

19.04.2018

13.04.2018 Розпорядження

19.04.2018

19.04.2018

19.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

12.04.2018

20.04.2018

17.04.2018

20.04.2018

12.04.2018

20.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

10.04.2018

23.04.2018

17.04.2018

23.04.2018

23.04.2018 Облдержадміністрація

23.04.2018

23.04.2018 Облдержадміністрація

24.04.2018

19.04.2018 Мінекономрозвитку

Номер документу

Назва документу

120-р

Електронна пошта. Про визнання такими, що втратили чинність, виконані та
знімаються з контролю, розпоряджень голови облдержадміністрації
Наказ апарату Миколаївської ОДА
9
Наказ за підписом керівника апарату ОДА Гранатурова Ю.І. Про надання
матеріалів до питань, запланованих до обговорення під час зустрічі голови
облдержадміністрації з Прем"єр-міністром України
РЛП "Тилігульський"
68
Запрошення щодо участі в щорічній обласній акції "Літо починається в Коблеве",
яка відбудеться 22.04.2018
Рішення
2
Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до обласної
Прогарми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року,
строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно
Всеукраїнський інститут розвитку
2018/04-17
Щодо проведення Всеукраїнського Форуму лідерів управління освіти"MIND
інтелекту
EDUCATION LEADERS FORUM 2018, досвід Республіки Корея" 24.04.2018 у
м.Києві
Рішення
14
Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін та доповнень
до обласної Компелексної програми профілактики злочинності та вдосконалення
системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській обалсті
на 2017-2021 роки
Департамент освіти і науки ОДА
1969/05/01-01-13 Контракт з директором комунального вищого навчального закладу "Новобузький
педагогічний коледж" на погодження
ПКВО "Фармація"
441/06-01
Щодо продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області від 01 червня 2006 року №4
Коблівська сільська рада
455
Інвестиційні проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2019
Березанського району Миколаївської
році за рахунок коштів ДФРР
області
Облдержадміністрація
1797/0/05-32/3-18 Про уточнення показників обласного бюджету на 2018 рік
604/14-05-28/6-18 Факс. Щодо проведення Одеським регіональним інститутом державного
управління НАДУ при Президентові України тематичної зустрічі з питань
магістерської підготовки за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" 24.04.2018 об 11-00
5973/0/05-61/3-17 Електронна пошта. Про зняття з контролю доручення першого заступника голови
облдержадміністрації від 01.12.2017 №5973/0/05-61/3-17 у зв"язку із втратою
актуальності
4602-04/17152-06 Щодо енергетичної виставки "ONS-2018" (27-30 серпня 2018 року в м.Ставангер,
Норвегія)
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

24.04.2018

20.04.2018 Розпорядження

131-р

Електронна пошта. Про чергування відповідальних працівників структурних
підрозділів облдержадміністрації під час святкових днів з 28 квітня до 01 травня,
09 травня та з 26 до 28 травня 2018 року
884-01-06
Щодо розгляду звернення народного депутата України Корнацького А.О. від
05.04.2018 №1/04-18
52
Про фінансування в 2 половині квітня 2018 року
1917/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Щодо забезпечення виконання протоколу чергового засідання
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при Миколаївській ОДА від 19.04.2018 №5
7/19-3913
Факсограма щодо переліків проектів разом з проектними заявками на проекти, які
планується фінансувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
3904-05/17054-06 Щодо формування переліку проектів державно-приватного партнерства

24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018

20.04.2018 Департамент соціального захисту
населення ОДА
23.04.2018 РЛП "Приінгульський"
23.04.2018 Доручення

24.04.2018

16.04.2018 Мінрегіон

24.04.2018

18.04.2018 Мінекономрозвитку

24.04.2018

24.04.2018

17.04.2018 Миколаївський відокремлений
52/18
Щодо семінару з актуальних питань отримання субвенції на розвиток
підрозділ Центру розвитку місцевого
інфраструктури
самоврядування
19.04.2018 Мінекономрозвитку
4004-06/17094-03 Щодо потреб Української сторони у залученні японської технічної допомоги

24.04.2018

18.04.2018 Миколаївська обласна рада

25.04.2018

22.03.2018 Закон України

2375-VIII

25.04.2018

915/331/18

25.04.2018

19.04.2018 Ухвала Господарського суду
Миколаївської області
25.04.2018 План

25.04.2018

22.03.2018 Закон України

2369-VIII

25.04.2018

01.03.2018 Закон України

2317-VIII

389-03/05-18

б/н

Щодо створення робочої групи для робочої поїздки у м.Гомель (Білорусь) з метою
вивчення досвіду застосування новітніх технологій капітального ремонту
автомобільних шляхів, у тому числі за умов низьких температур
Про внесення зміни до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного
кодексу України у зв"язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги
чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018
Ухвала про залишення заяви без руху (про стягнення основного боргу та
нарахувань на суму основного боргу з ТОВ "Інгулець-Стріла"
Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться
облдержадміністрацією у травні 2018 року
Про ратифікацію Листа про внесення змін №2 до Фінансової угоди між Україною
та Європейським інвестиційним банком (Проект "Будівництво повітряної лінії 750
кВ Запорізька АЕС - Каховська")
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Молдова про
спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних
пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

25.04.2018

22.03.2018 Закон України

25.04.2018
25.04.2018
25.04.2018

24.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
25.04.2018 КП "Госптехобслуговування"
Миколаївської обласної ради
22.03.2018 Закон України

25.04.2018

23.04.2018 Мінекономрозвитку

25.04.2018

22.03.2018 Закон України

25.04.2018

18.04.2018 Військова частина А3130

25.04.2018

24.04.2018 Програма USAID DORBE

25.04.2018

23.04.2018 Мінекономрозвитку

25.04.2018

16.04.2018 Міжрегіональне управління
національного агенства України з
питань державної служби в
Одеській, Миколаївській та
Херсонській областях, АРК та
м.Севастополі
24.04.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
25.04.2018 Миколаївський обласний
краєзнавчий музей

25.04.2018

25.04.2018

Номер документу

2370-VIII

58
25

Назва документу

Про ратифікацію Листа про внесення змін №3 до Фінансової угоди (Проект
будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська)
між Україною та Європейським інвестиційним банком
Щодо фінансування у квітні 2018 року на оплату електроенергії
Про надання фінансової звітності за І квартал 2018 року

Про внесення зміни до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне
соціальне страхування" у зв"язку з підготовкою та проведенням в Україні
фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок
сезону 2017/2018
4602-04/17553-06 Щодо 51-ї Міжнародної алжирської виставки, яка відбудеться у період з 8 по 13
травня 2018 року у м.Алжир
2374-VIII
Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу
України у зв"язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги
чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018
154/55/1/572 Про надання інформації з метою поглибленого вивчення соціальних процесів у
місці дислокації військової частини
2018-184
Запрошення до участі у туристичному хабі "Розвиток туризму в умовах нових
громад" для об"єднаних громад, що відбудеться 17-18 травня 2018 року в м.Нова
Каховка Херсонської області
4602-04/17554-06 Щодо міжнародної виставки "APKASI Otonomi Expo 2018", що проходитиме у
період з 6 по 8 липня 2018 року у м.Джакарта (Республіка Індонезія)
102/ТО 03-40 Електронна пошта. Про надання інформації про кількість учасників та переможців
І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"
2373-VIII

178/04-10/18

Електронна пошта. Щодо проведення тематичного постійно діючого семінару
"Стратегія соціально-економічного розвитку території із застосуванням SWOTаналізу

01-12/133

Щодо укладення договору оренди нерухомого майна - частину труби та частину
нежитлового приміщення котельні за адресою: м.Миколаїв, вул.Набережна,29
13

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
25.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

Джерело інформації

21.04.2018 Перший віце-прем"єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
23.04.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань культури, науки і освіти,
сім"ї та молоді, спорту
23.04.2018 РГ "Рідне Прибужжя"

Номер документу

Назва документу

10529/1/1-18

Щодо розгляду листа Національного банку України від 15.03.2018 №500007/14620

579-06-05-18

Щодо розгляду листа Новобузької райдержадміністрації та районної ради щодо
сприяння у вирішенні питання відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Новобузької районної ради
Щодо вирішення питання передачі нерухомого майна, яке перебуває на балансі
редакції
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про Порядок надання субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку об"єднаних територіальних громад Миколаївської області

32

26.04.2018

26.04.2018 Фізична особа Макушев Сергій
Павлович
12.04.2018 Рішення

26.04.2018

12.04.2018 Рішення

26.04.2018

25.04.2018 Розпорядження

138-р

26.04.2018

25.04.2018 Розпорядження

137-р

26.04.2018

25.04.2018 Розпорядження

136-р

26.04.2018

25.04.2018 Розпорядження

135-р

26.04.2018

12.04.2018 Рішення

13

26.04.2018

20.04.2018 Київська школа економіки

204

Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про затвердження Програми
інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки
Про створення комісії з відбору проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад
Миколаївської області
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 лютого
2017 року №31-р "Про створення робочої групи з питань забезпечення
додержавння чинного законодавства та вирішення проблемних питань, що
виникають у діяльності суб"єктів господарювання та потребують вирішення на
державному і місцевому рівнях за участю облдержадміністрації"
Про створення конкурсної комісії з відбору мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку
Про внесення змін до складу обласної комісії з розгляду питань, пов"язаних із
видачею посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до рішення
обласної ради від 16 жовтня 2009 року №16 "Про обласну премію імені Федора
Іванова - Героя України"
Щодо реалізації дослідження "Економічний аудит регіонів України"

26.04.2018

20.04.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради Воронок А.В.

б/н

Щодо можливості придбання спортивного комплексу

26.04.2018

б/н
6

4

14

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

26.04.2018

26.04.2018 ГУ статистики у Миколаївській
області

26.04.2018

24.04.2018 Мінекономрозвитку

26.04.2018

24.04.2018 Управління екології та природних
ресурсів ОДА
25.04.2018 Управління комунального майна
Миколаївської міської ради
12.04.2018 Рішення

26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018

26.04.2018

25.04.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань житлово-комунального
господарства, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва
Юридичний відділ апарату ОДА

27.04.2018

24.04.2018 Акт

27.04.2018

27.04.2018

24.04.2018 Посольство Федеративної
Республіки Німеччина
25.04.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради Кормишкін Ю.А.
23.04.2018 Мінекономрозвитку

27.04.2018
27.04.2018

05.02.2018 Мінекономрозвитку
18.04.2018 МЗС України

27.04.2018

Номер документу

Назва документу

Електронна пошта. Про забезпечення аналітичною інформацією щодрічних
розрахунків індексіврегіонального людського розвитку та
конкурентоспроможності регіонів
3901-06/17916-06 Щодо проведення аналізу регуляторного впливу проекту Закону України "Про
внесення змін до статті 24 Закону України "Про режим іноземного інвестування"
щодо приведення у відповідсть із Законом України "Про адміністративні послуги"
13-20/1535-18

Про надання інформації відповідно до компетенції до листа Міністерства екології
та природних ресурсів України №5/3-16/3856-18 від 17.04.2018
649/10/01/08/18 Пакет документів щодо прийняття до комунальної власності територіальної
громади м.Миколаєва ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
16
Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до обласного
бюджету Миколаївської області на 2018 рік
405-03/05-18 Про хід виконання рішень обласної ради
01-02/206-05

б/н

Щодо розгляду вимоги приватного виконавця Д.О.Куліченко від 03.04.2018 №130

Акт експертизи матеріальних носіїв інформації, які планується передади
іноземцям
б/н
Щодо робочої поїздки Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні в
Миколаїв 06-07 травня 2018
9/4
Про надання інформації щодо розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
3903-06/17586-06 Щодо стану розвитку мережі індустріальних парків
1

4502-06/4489-06 Щодо проведення конкурсу з реалізації "Проект Пруклян"
660/14-020-1529 Щодо заходів із вшанування жертв трагічних подій в Османській імперії 24 квітня
1915 року
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