Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

01.04.2019

25.03.2019 Первомайська місцева прокуратура

01.04.2019

29.03.2019 Прем"єр-міністр України

01.04.2019

01.04.2019 Організаційний відділ апарату ОДА

01.04.2019

29.03.2019 Прем"єр-міністр України

02.04.2019

02.04.2019 Облдержадміністрація

02.04.2019

03.04.2019

01.04.2019 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищенння
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
22.03.2019 ПП "Регіональний центр інвестицій"

03.04.2019

25.03.2019 Мінмолодьспорт

03.04.2019

01.04.2019 Мінрегіон

03.04.2019

29.03.2019 ДП "Миколаївський наукововиробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації"
01.04.2019 МЗС України

03.04.2019

Номер документу

Назва документу

(15-34)2029 вих-19 Про наадання інформації щодо включення проекту "Будівництво
міжрегіонального (кустового) Центру реабілітації пільгових категорій
населення у м. Первомайськ Миколаївської області "Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
48926/21/1-18
Про розгляд звернення депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенко"
від 19.03.2019 № 04-01/06-193/55254
б/н
Про надання інформації щодо виконання плану дій Миколаївської ОДА за І
квартал 2019 року
9692/1/1-19
Про розгляд звернення депутатської групи "Партія "Відродження" від
15.03.2019 № 04-09/05-55 (51558)
639/12-05-28/6-19 Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за І
квартал 2019 року
157/03-10/19
Про запрошення слухачів на тематичний постійно діючий семінар з вивчення
англійської мови

150

2121/11

7/34.3/5353-19
29-15/797

660/17-110-1092

Щодо розгляду пропозицій ПП щодо реалізації в м. Миколаєві проекту
"Модернізація котелень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"" та/або інших
аналогічних підприємств в Україні
Про фінансування з державного бюджету інвестиційного проекту
"Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського
стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві"
Оригінал. Про розміщення інформації щодо конкурсу "Кращі практики
місцевого самоврядування"
Про кандидатури до складу керівного комітету та робочої групи
Щодо правильного використання назв регіонів Грузії, окупованих РФ

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

03.04.2019

28.03.2019 Вітовська РДА

1111/01-15/15-19 Щодо надання проектів до участі у конкурсі з відбору мікропроектів, за
рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

03.04.2019

26.03.2019 Вітовська РДА

03.04.2019

21.03.2019 НАДС

03.04.2019

14.03.2019 ТОВ "Компанія" Якість
Гарантовано"
29.03.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
27.03.2019 Постанова КМУ

1068/01-15/15-19 Щодо надання проектів до участі у конкурсі з відбору мікропроектів, за
рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
22/40/22-19
Про проведення у м. Гаага навчання за програмою MATRA з питань
верховенства права на тему "Децентралізація та участь громадян"
123/2019
Щодо Міжнародного ярмарку грантів, кредитів, інвестицій та програми
"Новітня практика залучення інвестицій"
35008/23/1-12
Про надання інформації щодо залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги

03.04.2019

03.04.2019

03.04.2019
03.04.2019

03.04.2019
03.04.2019

03.04.2019

03.04.2019
03.04.2019

21.03.2019 РВ ФДМ України по Миколаївській
області
01.04.2019 ПКВО "Фармація"
28.03.2019 Мінекономрозвитку
22.03.2019 Віце-прем"єр-иіністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України
02.04.2019 Посольство Республіки Корея в
Україні
02.04.2019 Головне територіальне управління
юстиції у Миколаївській області
02.04.2019 Прибужанівська сільська рада

256

10/340

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад
Щодо пошуку зберігача державного майна

Про продовження терміну дії договору оредни нерухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
3903-06/13273-06 Щодо ініціювання створення нових індустріальних парків
8617/1/1-19
Щодо об"єктів державної власності, розташованих на тимчасово окупованих
територіях
279/06-01

MUA-2019-109

927/06.1-06
435.04.07

Про проведення прощальної зустрічі з Й.В. Лі Янг-Гу, Надзвичайного та
Повноважного Посла Республіки Корея в Україні та обговорення
двосторонньої співпраці
Щодо розміщення інформаційних матеріалів правопросвітницького
спрямування на сайті ДЕРРП ОДА
Про прийняття проектів для участі у конкурсному відборі проектів. Що
можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету
місцевими

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

03.04.2019

02.04.2019 ФОП "Барсегян"

03.04.2019

01.04.2019 Мінрегіон

03.04.2019

29.03.2019 Прем"єр-міністр України

03.04.2019
03.04.2019
03.04.2019

02.04.2019 Мінекономрозвитку
29.03.2019 Прем"єр-міністр України
25.03.2019 Мінекономрозвитку

03.04.2019

04.04.2019

02.04.2019 Група радників з впровадження
державної регіональної політики в
Україні
26.03.2019 Посольство Франції в Україні

04.04.2019

02.04.2019 Мінрегіон

04.04.2019

04.04.2019

04.04.2019 Миколаївська місцева прокуратура
№1
04.04.2019 Миколаївський обласний
протитуберкульозний диспанснер
Миколаївської обласної ради
03.04.2019 Організаційний відділ апарату ОДА

04.04.2019

03.04.2019 Управління охорони здоров"я ОДА

664/09-05-58/6-19 Про надання інформації про стан виконання протокольних доручень колегії
ОДА, а також пропозицій щодо зняття їх з контролю
1786-11-4
Щодо розгляду мікропроекту Новобузьського коледжу Миколаївського НАУ

04.04.2019

02.04.2019 Мінекономрозвитку

4601-04/3909-06

04.04.2019

29.03.2019 Державна регуляторна служба
України

04.04.2019

б/н

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищь, міст Миколаївської області
7/31.4/5329-19 Щодо рекомендацій парламентських слухань на тему "Транскордонне
співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України"
10320/1/1-19
Щодо проведення наради із заінтересованими органами виконавчої влади
стосовно вирішення проблемних питань реалізації програм прикордонного
співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та
партнерства 2007-2013 років
3901-04/13859-06 Щодо розгляду проблемного питання діяльності компанії SOKA
9319/2/1-19
Щодо приватизації державного майна
3305-04/12687-06 Щодо регіонального тренінгу стосовно нового законодавства про публічні
закупівлі
бн
Про проведення круглого столу на тему: "Просторовий вимір регіонального
розвитку"
Щодо організації телефоної розмови з економічним радником щодо компанії
SOKA
7/31.4/5402-19 Щодо рекомендацій парламентських слухань на тему "Транскордонне
співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України"
(15-31) 5283 вих-19 Про надання інформації щодо ліквідації дитячого оздоровчого табору ім.
лейтенантаи Шмідта
06-494-01
Про надання довідки про належність майна обласній державній адміністрації
2019-0187459

1978/0/20-19

Щодо проведенння опитування щодо ефективності заходів підтримки
експортерів та комунікацій органів державної влади щодо доступності
державної підтримки
Щодо розроблення та подання проектів регуляторних актів з розрахунком у
часі на дотримання усіх процедур регуляторного законодавства

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
04.04.2019

04.04.2019
05.04.2019

05.04.2019
05.04.2019

Джерело інформації

03.04.2019 Миколаївське міське відділення
Управління виконавчої дирекції
ФСС України в Миколаївській
області
02.04.2019 Мінекономрозвитку
28.03.2019 Інгульский відділ ДВС Головного
територіального управління юстиції
у Миколаївській області
04.04.2019 Управління культури,
національностей та релігій ОДА
03.04.2019 Мінекономрозвитку

05.04.2019

04.04.2019 Департамент соціального захисту
населення ОДА
03.04.2019 Розпорядження

05.04.2019

04.04.2019 Облдержадміністрація

05.04.2019

05.04.2019
08.04.2019

27.03.2019 Управління екології та природних
ресурсів Миколавської
облдержадміністрації
03.04.2019 Мінекономрозвитку
05.04.2019 СКМУ

08.04.2019

28.02.2019 Закон України

08.04.2019

28.02.2019 Закон України

08.04.2019

28.02.2019 Закон України

08.04.2019

28.02.2019 Закон України

05.04.2019

Номер документу

513-15

Назва документу

Щодо порядку заповнення листків непрацездатності

3803-05/13974-06 Щодо кластерів у сфері високотехнологічних промислових секторів
20864
Запит державного виконавця щодо виконавчого провадження про стягнення
з ТОВ Океан-Сервіс" основного боргу
Про визначення коефіцієнту, що враховує культурну цінність об"єктів
культурної спадшини
3301-04/14120-06 Про направлення настанов щодо етичної поведінки замовників під час
здійснення публічних закупівель
703/05
Про надання кандидатури до Комісії щодо надання адресної грошової
допомоги мешканцям Миколаївської області
101-р
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 09.11.17 № 445-р "Про
проведення допорогових закупівель товарів і послуг з використанням
електронної системи закупівель ProZorro"
675/14-05-28/6-19 Про підвищення кваліфікації у 2020 році в Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів НАДУ при Президентові України
б/н
Протокол № 1 засідання координаційної ради при ОДА з питань реалізації
Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 20182020 роки
2712-13/14144-06 Щодо фінансування будівництва корабля класу "корвет"
7353/0/2-19
Про направлення Звіту про стан виконання Плану завдань і заходів з
реалізації Експортної стратегії України за 2018 рік
2697-VIII
Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року
2700-VIII
Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку"
2691-VIII
Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між
Урядом України та Урядом Держави Катар
2690-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про
уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи і Протоколу до неї
546/02-12

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

08.04.2019

08.04.2019 Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА
05.04.2019 ПрАТ "Завод "Фрегат"

08.04.2019

04.04.2019 Служба у справах дітей ОДА

08.04.2019

05.04.2019 КП "Миколаївський міжнародний
аеропорт"
21.03.2019 Миколаївський міський голова

08.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

03.04.2019 Українська асоціація підприємств
легкої промисловості
02.04.2019 Фонд державного майна України

08.04.2019
08.04.2019

29.03.2019 ТОВ "УКР ЮР ТЕХ"
25.03.2019 Мінекономрозвитку

08.04.2019

15.03.2019 Військова частина А0992

09.04.2019

05.04.2019 Розпорядження

09.04.2019
09.04.2019

29.03.2019 Миколаївський національний
аграрний університет
20.03.2019 Прокуратура Миколаївської області

09.04.2019

08.04.2019 Мінрегіон

09.04.2019

18.03.2019 КП "Миколаївкнига"

08.04.2019

Номер документу

Назва документу

б/н

Про запрошення на позачергове засідання ДНПК прри ОДА, яке відбудеться
09.04.19 о 15:00
Про нагородження кращих працівників підприємства почесним званням
"Заслужений машинобудівник України"
Щодо пропозиції депутатської групи "Партії Відродження" в питанні
виділенння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання меблів для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей
Щодо стану реалізації інвестиційних проектів

270-990
284.1/02-04

235
1087/02.02.0122/07/14/19
1-73

Щодо гарантування співфінансування реалізації мікропроекту

Щодо міжнародного тренінгу з підвищення конкурентоздатності українських
швейних та текстильних підприємст
10-15-6530
Щодо об"єктів державної власності, розташованих на тимчасово окупованих
територіях
б/н
Договір про проведення технічної інвентаризації
3631-06/12623-06 Щодо виконання розпорядження КМУ від 27.12.17 № 983-р та надання
інформації щодо виконання плану заходів з реалізації Концепції державної
політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року
720/3/681
Про надання інформмації щодо можливостей підприємств області з
виготовлення або проведення капітальних ремонтів техніки в умовах
підприємств з визначенням орієнтовної ціни
111-р
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
29.12.2017 № 586-р "Про утворення конкурсної комісії з питань надання
одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам
антитерористичної операції"
17-18/468
Про надання пропозицій для оновлення складу робочої групи
05/2-2324-19
7/19.1/5850-19

3-1/138

Щодо скерування за належністю звернення депутата обласної ради Барни
Ф.П.
Про засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР
Щодо надання заяви про надання в оренду нерухомого майна від ФОП
Дегтярьова О.О. № 2/2-35 від 19.03.19

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

09.04.2019

05.04.2019 Адміністрація Президента України

09.04.2019

05.04.2019 Розпорядження

115-р

09.04.2019

05.04.2019 Розпорядження

112-р

09.04.2019

110-р

09.04.2019

05.04.2019 Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації від 24 травня
2012 року № 152-р «Про утворення
Миколаївської обласної
тристоронньої соціальноекономічної ради
05.04.2019 Розпорядження

09.04.2019

04.04.2019 Розпорядження

09.04.2019

08.04.2019 Облдержадміністрація

09.04.2019

05.04.2019 Розпорядження

09.04.2019

05.04.2019 Розпорядження

10.04.2019

29.03.2019 ТУ Державної судової адміністрації
України в Миколаївькій області

46-01/1209

109-р

Назва документу

ЩодоДержавної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу
"корвет"
Про внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації від 26 серпня 2010 року № 305-р «Про
представників органів виконавчої влади в обласному координаційному
комітеті сприяння зайнятості населення»
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
07.02.2017 № 32-р "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питання
забезпечення реалізації рішень Уряду, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань роботи із
службовою інформацією в Миколаївській обласній державній адміністрації

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
24 травня 2012 року № 152-р «Про утворення Миколаївської обласної
тристоронньої соціально-економічної ради та затвердження положення про
цю раду»
107-р
Про встановлення граничної чисельності працівників структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних
адміністрацій
695/14-05-28/6-19 Про формування заявки державного замовлення на підготовку і підвищення
кваліфікації на 2020 рік
113-р
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28
листопада 2018 року № 509-р «Про утворення робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної" плати та зайнятості населення»
114-р
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
02.11.2009 № 413-р "Про утворення обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат"
6/2-579/19
Щодо виявлення об"єктів державної власності, які не використовуються за
призначенням

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019

10.04.2019

Джерело інформації

03.04.2019 Господарський суд Миколаївської
області
29.03.2019 Миколаївський обласний військовий
комісаріат
18.03.2019 Первомайській міськрайонний відділ
ДВС ГТУ Юстиції у Миколаївській
бласті
04.04.2019 Мінрегіон

10.04.2019
11.04.2019
11.04.2019

09.04.2019

11.04.2019

11.04.2019

11.04.2019

09.04.2019

12.04.2019
12.04.2019

01.03.2019

12.04.2019
12.04.2019

01.04.2019

12.04.2019

10.04.2019

12.04.2019

08.04.2019

Номер документу

915/765/19

Назва документу

Ухвала про стягнення з ТОВ "ЕКО- КІДА"

14/2057

Про затвердження змін № 8 до кваліфікатора професій

13485/12

Повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без
прийняття до уваги

Щодо онлайн-наради з питань проведення стратегічної екологічної оцінки
23.04.219
Генеральне Консульство Республіки
Л6Щодо участі у покладанні квітів до меморіальної дошки Президента
Польща в Одесі
ODES.220.16.2019 Республіка Польща Леха Качинського
Депутат Миколаївської обласної
б/н
Щодо поданих на конкурс мікропроектів
ради Жосан. В
Державна регуляторна служба
2227/0/20-19
Щодо системи електронного документообігу "ДОКПРОФ", яка інтегрована
України
до СЕО ОВВ
ТОВ Дикий сад
11/04-1
Щодо передачі в оренду частини приміщення котельної Обласної лікарні за
адресою м. Миколаїв, вул. Київська,1 для організації альтернативного
постачання теплової енергії за допомогою твердопаливного обладнання
Державна надзвичайна
4
Протокол № 4 позапланового засідання
протиепізоотична комісія при
Миколаївській ОДА
Асоціація українського бізнесу в
б/н
Щодо проведення 16.05.19 у Варшаві ювілейного Х міжнародного форуму
Польщі
"Дні українського бізнесу в Польщі"
Ради регіонального розвитку
1
Протокол та витяг з протоколу від 04.03.2019 № 1 засідання Ради
Миколаївської області
регіонального розвитку Миколаївської області
ФОП Чепорнюк Є.І
30
Договір щодо придбання товару
ФОП Вавриняк Л.І.
Заява про надання в оренду частини нежитлових вбудованих приміщень на
третьому поверсі трьохповерхової будівлі Первомайської ЦРА № 65 - філії
ПКВО "Фармація"
Депутат Миколаївської обласної
8
Депутатське звернення щодо надання допомоги у виділені грошових коштів
ради Резніков І.Б.
100 000 грн. на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного
ремонту відділення для хворих з гострим мозковим кровообігом
КП "Миколаївський міжнародний
238
Щодо переоснащення радіотехнічних засобів посадки, щодо переоснащення
аєропорт"
місцевого бюджету та коштів державного фонду регіонального розвитку
7/36.2/5640-19

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

12.04.2019

12.04.2019 Облдержадміністрація

12.04.2019

12.04.2019 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади
15.04.2019 Організаційний відділ апарату ОДА
15.04.2019 Оперативно-розшуковий відділ
оперативно-розшукового управління
Азово-Чорноморського
регіонального управління
11.04.2019 СКМУ

15.04.2019
15.04.2019

16.04.2019
16.04.2019

16.04.2019

16.04.2019

16.04.2019

16.04.2019

16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019

10.04.2019 Регіональне відділення Фонду
державного майна України по
Миколаївській області
15.04.2019 Народний депутат України О.О.
Жолобецький
09.04.2019 Регіональне відділення Фонду
державного майна України по
Миколаївській області
16.04.2019 Державна інспекція по охороні
пам"яток культури в Миколаївській
області
11.04.2019 Німецько-Український Фонд
10.04.2019 Японське агенство з міжнародного
розвитку
06.03.2019 Міжнародний республіканський
інститут
10.04.2019 СКМУ

Номер документу

Назва документу

745/25-05-58/6-19 Про надання звітної інформації (Програма сприяння розвитку громадського
суспільства у Миколаївській області на 2019-2020 роки
187/04-10/19
Щодо участі у навчанні "Стратегія впровадження успішних змін. Опір
змінам і його подолання"
б/н
54/210

7824/0/2-19
14-02-00647

Про надання пропозицій в План основних заходів
Про надання інформаціїщодо спеціалізованих підприємств такі, які
здійснюють операції з металобрухтом
Про розгляд листа профспілкової організації державного підприємства
"Миколаївський суднобудівний завод" від 02.04.2019 № 7/и
Щодо упорядкування юридичних осіб органу управління Миеколаївської
ОДА

327/05-01-114/19 Про розгляд питання дофінансування пректу "Реконструкція Воскресенської
ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт Воскресенське Вітовського району"
11/399

76

Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду
об"єктів у І кварталі 2019 року
Щодо надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна за адресою:
м. Миколаїв, вул. Декабрістів, 34/1

б/н

Про участь у роботі Третього Фінансового Ярмарку для малих і середніх
підприємств, який відбудеться 16.04.2019 у виставковому центрі "Парковий"
в Києві
JICA(UKR)-19-04- Запит на зустріч з делегацією JICA для обговорювання проекту будівництва
1002
мостового переходу в м.Миколаїв
б/н
Щодо місії спостереження за виборами Президента України 2019 року
7666/0/02-19

Про розгляд копії листа Коледжу преси та телебачення від 26.03.2019 № 59

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

16.04.2019

11.04.2019 Управління з питань цивільного
захисту ОДА
15.04.2019 Розпорядження

17.04.2019

15.04.2019 Управління ЖКГ ОДА

17.04.2019

17.04.2019 Облдержадміністрація

17.04.2019

16.04.2019 Доручення

17.04.2019

17.04.2019 Департамент освіти і науки ОДА

17.04.2019

11.04.2019 ДП "Науково-виробничий комплекс
газотурбудування "Зоря" "Машпроект"
10.04.2019 Указ Президента України

08/5-2569

Про розгляд можливості нагородити робітників ДП НВКГ "Зоря" "Машпроект"

117/2019

11.04.2019 Віце-прем"р-міністр України міністр регіонального розвитку.,
будівництва та ЖКГ України
11.04.2019 Депутат обласної ради В. Поточняк

11828/2/1-19

Про річну національну програму під егідою Комісії України - НАТО на 2019
рік
Про перейменування столиці Казахстану

16.04.2019

17.04.2019
17.04.2019

17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
17.04.2019

Про виділення коштів з обласного бюджету на придбання оснащення для
здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах НС
124-р
Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні,
яким проводитимуться у Миколаївській області 2019 року
504/01-03
Щодо газифікації сіл Українка та Бессарабка Березанського району
Миколаївської області
774/25-05-58/6-19 Про відкриття місячника заходів до Дня Європи в Україні "Європа - це МИ"
243/05-07-11

2019/0/05-6/3--19 Про направлення протоколу засідання робочої групиз питань запобігання
НС, пов"язаної із загрозою руйнування будівлі обласної дитячої інфекційної
лікарні
1875/04-02/01- Про надання кандидатур до складу робочої групи з підготовки регіонального
01.13
звіту у рамках проекту "Туринський процес 2018-2020 в Україні"

Щодо розгляду мікропроекту Новобузького дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) № 10 "Пролісок"
15.04.2019 Рішення надади
б/н
Рішення надади з питань підготовки та проведення заходу, присвячного
відкриттю місячника заходів до Дня Європи в Україні "Європа - це МИ!"
09.04.2019 ФОП Огінський Віталій Олексійович
б/н
Заява на надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
15.04.2019 Мінекономрозвитку
4601-04/15998-06 Про надання інформації щодо виконання експортної стратегії України
16.04.2019 Облдержадміністрація
759/15-05-28/6-19 Про внесення змін до Класифікатора професій
16.04.2019 Мінсоцполітики
7598/0/2-19/37 Щодо розгляду запиту від Прокуратури Миколаївської області щодо
дитячого оздоровчого закладу "Вітрила" та дитячого оздоровчого табору ім.
лейтенанта Шиідта П.П.
11/042019

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

18.04.2019

18.04.2019 Прокуратура Миколаївської області

08-74 вих-19

18.04.2019

10.04.2019 Южноукраїнська міська рада

15/02-34/326

18.04.2019

19.04.2019

12.04.2019 Асоціація суднобудівників України
"Укрсудпром"
15.04.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
16.04.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
15.04.2019 Миколаївська митниця ДФС
України
17.04.2019 Облдержадміністрація

19.04.2019

18.04.2019 Розпорядження

19.04.2019

18.04.2019 Мінекономрозвитку

19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019

19.04.2019 Доручення
12.04.2019 Мінрегіон
19.04.2019 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

18.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

21-19
12658/1/1-19

Назва документу

Запит щодо додержання вимог законодавства при використання майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області
Про проведення зустрічі представників органів місцевого самоврядування
міста Южноукраїнська з громадською організацією "Центр міжнародної
безпеки"
Про проведення круглого столу щодо відродження вітчизняного
суднобудування в залі засідань Миколаївської ОДА 23.05.19
Про розгляд звернення народного депутата України Саки І.І. від 08.04.19 №
0804-1/1

Про розгляд листа Фонду державного майна від 06.02.2019 № 10-15-2410
щодо оформлення документів, що підтверджують право власності на об"єкт
нерухомого державного майна
1986/6/14-70-19-41 Про надання інформації стосовно показників соціально-економічного
розвитку
2037/0/05-58/3-19 Про підготовку проекту розпорядження стосовно утворення керівного
комітету та робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Миколаївської
області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023
роках Стратегії розвитку Миколаїв
128-р
Про проведення в Миколаївській області II етапу Всеукраїнської спартакіади
серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя
4003-05/16595-03 Нарада про обговорення проблемних питань реалізації програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 20142020 та Європейського інструменту сусідства і партнерства 2007-2013.
4711/1/1-19

2063/0/05-61/3-19 Щодо соціально-економічного розвитку області
7/36.1/6126-19 Щодо реалізації проектів регіонального розвитку
196/04-10/19
Про проведення семінару на тему: "Правові засади та практичні аспекти
запобігання корупції"

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

22.04.2019
22.04.2019

19.04.2019 МЗС України
16.04.2019 Вознесенська РДА

22.04.2019

22.04.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА

22.04.2019

22.04.2019 Управління екології та природних
ресурсів ОДА
22.04.2019 Консул Республіки Польша в Одесі
Анджей Шмідтке
19.04.2019 Облдержадміністрація
18.04.2019 СКМУ

22.04.2019
22.04.2019
22.04.2019

Номер документу

660/14-800-1331
263/02.02-04
275/01-07-23
б/н
б/н
783/0/05-22/2-19
8306/0/2-19

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3192

23.04.2019

UOP 16-3344

23.04.2019

16.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"
18.04.2019 ДКС України у Миколаївській
області
16.04.2019 Прокуратура Миколаївської області

23.04.2019

19.04.2019 Розпорядження

23.04.2019

23.04.2019 Державна інспекція по охороні
пам"яток культури в Миколаївській
області
11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

23.04.2019

23.04.2019

Назва документу

Щодо заходів із вшанування трагічних подій в Османській імперії
Щодо сприяння в подальшій роботі відділення АТ "Ощадбанк" в селі
Мартинівське
Про запрошення на засідання комісії ТЕБ та НС, яке відбудеться 25.04.19 о
10.00
Про участь у Координаційні раді з питань реалізації Комплексної програми
охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки
Запрошення на урочистий прийом з нагоди Національного свята Республіка
Польша - Дня Конституції 3 травня, який відбудеться 07.05.19
Про підвищення кваліфікації у 2021-2022 роки
Про про розгляд листа АПУ від 16.04.19 № 46-01/1304 щодо звернення
голови ЦК профспілки суднобудування України М. Бутенка
Про присвоєння почесного звання "Заслужений енергетик України"
Марковському І.В., заступнику головного інженера науково-виробничого
комплексу - начальнику енергомеханічного управління Державного
підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування"
Щодо проблемних питань ДП "Миколаївський суднобудівний завод"

Щодо виділення коштів на заміну зношеного обладнення зв"язку на ІРтелефонія, придбання офісної та перефейної оргтехніки
05/2-1381 вих-19 Щодо надання переліку комунального майна ПКВО "Фармація", переданого
в оренду
130-р
Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів
облдержадміністрації під час святкових днів з 27 квітня до 01 травня та 09
травня 2019 року
79
Про створення комісії для проведення стандартизованої оцінки нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
UOP 6.2-3190
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості
України" Кардашеву О.Ю.,начальнику управління маркетингу і технічного
забезпечення серійних виробів Державного підприємства "Наукововиробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"- "Машпроект"
14-09/900

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості
України" Чобенку В.М., заступнику генерального конструктура начальнику конструкторського відділення Державного підприємства
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений металург України", Конфіно
О.С., начальнику бюро в управлінні металургії Державного підприємства
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3188

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3187

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3186

Про присвоєння почесного звання "Заслужений металург України" Маринову
В.В., ливарнику вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття
5 розряду в ливарно-механообробному цеху № 210 Державного підприємства
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3185

Про присвоєння почесного звання "Заслужений економіст України" Коблошу
М.О., начальнику економічного управління Державного підприємства
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3182

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3180

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3181

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3189

Про присвоєння почесного звання "Заслужений машинобудівник України",
Ліснєвському О.О., начальнику механоскладального цеху № 95 Державного
підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря""Машпроект"
Про відзначення державною нагородою орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
Шоколова С.М., коваля на молотах і пресах 6 розряду цеху № 2 Державного
підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря""Машпроект"
Про відзначення державною нагородою орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
Тройнича М. Г., заступника генерального директора науково-виробничого
комплексу з виробництва Державного підприємства "Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості
України" Авдєєнко О.А., зуборізальнику 6 розряду редукторного цеху № 65
Державного підприємства "Науково-виробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Про нагородження медаллю "За працю і звитягу" Єрьоміна Р.М., слюсаряінструментальника 6 розряду цеху № 10 Державного підприємства "Наукововиробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
Про нагородження медаллю "За працю і звитягу" Бурцева О.В., токарярозточувальника 6 розряду цеху № 110 Державного підприємства "Наукововиробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
Щодо відновлення роботи "Ощадбанку" або відділення "Приватбанку" на
території Шевченківської ОТГ
Щодо проведення наради з актуальних питань формування та реалізації
державної регіональної політики за участю представників ОДА, яке пройде
16 та 17 травня
Про розгляд можливості та підтримки мікропроектів, що можуть
реалізовуватись за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2019 році для
Казанківської селищної ради
Про присвоєння почесного звання "Заслужений машинобудівник України"
Єременко М.С., дефектоскопісту з газового та рідинного контролю 6 розряду
відділу неруйнівних методів контролю Державного підприємства "Наукововиробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3191

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3192

23.04.2019

557/02-30/19

23.04.2019

16.04.2019 Шеквченківська сільська рада
Вітовського району
18.04.2019 Мінрегіон

23.04.2019

22.04.2019 Депутат обласної ради Чіпак І

б/н

23.04.2019

11.04.2019 Державний концерн
"Укроборонпром"

UOP 6.2-3183

24.04.2019

23.04.2019 Мінсоцполітики

8011/0/2-19/37

24.04.2019

15.04.2019 Снігурівська РДА

01-683-41/19/07

24.04.2019

18.04.2019 Первомайський міськрайонний
відділ ДВС ГТУ юстиції у
Миколаївській області
24.04.2019 Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

24.04.2019

24.04.2019

22.04.2019 ТОВ
"Миколаївпромстальконструкція"

7/36/6505-19

19466/3

709/17-18
б/н

Про надання інформації щодо критичної ситуації, яка виникла довкола
дитячого оздоровчого закладу "Вітрила" та дитячого оздоровчого табору ім.
лейтенанта Шмідта П.П.
Щодо об"єкту, розташованого за адресою: м. Снігурівка, вул. Центральна,
121
Про відкриття виконавчого провадження від 18.04.2019, винесену при
примусовому виконанню наказу № 915/139/18 від 16.07.2018
Про надання дозволу на укладення договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області чистини
нежитлових вбудованих приміщень, що розташовано за адресою м.
Миколаїв, вул. Погранична, 76

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

б/н

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області чистини
нежитлових вбудованих приміщень, що розташовано за адресою
Баштанський район, м. Баштанка, вул. Ювілейна, буд. 80
Про поширення інформації щодо конкурсу культурно-мистецьких проектів
"Малі міста - великі враження"
Про надання інформації щодо використання бюджетних коштів на
здійснення заходів з мобілізаційної підготовки національної економіки
Про виділення асигнувань
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що
розташовано за адресою м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілецької дивізії, 79
Про підвищення кваліфікації кадрів у 2019 році
Про проведення моніторингу організації роботи із зверненнями громадян
Щодо середньої ціни купівлі свиней для забою (в живій вазі)
Про утворення керівного комітету та робочої групи з розроблення Стратегії
розвитку Миколаївської області на період до 2027 року та Плану заходів з
реалізації у 2021- 2023 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на
період до 2027 року
Про укладання додаткової Угодищодо взаємообміну інформаційними
ресурсами між Держстатом та Миколаївської ОДА
Про погодження передачі нерухомого майна до сфери управління ДСА
України
Щодо своєчасного надання оперативної та аналітичної інформації стосовно
НС, загроз їх виникнення та ліквідації наслідків на об"єктах, підприємствах,
установах чи на підвідомчій території
Про надання інформації списку працівників яким надано допуск до роботи з
документами
Про надання інформації щодо середньої ціни купівлі свиней для забою (в
живій масі)
Про внесення змін до постанови КМУ від 26.04.2003 № 621
Про надання центру перепідготовки та підвищення кваліфікації тематику
навчальних заходів

24.04.2019

23.04.2019 ФОП Шевченко Дмитро
Миколайович

24.04.2019

22.04.2019 Мінекономрозвитку

4504-05/16890-06

24.04.2019

22.04.2019 Мінекономрозвитку

2714-19/17101-03

24.04.2019
24.04.2019

18.04.2019 Управління охорони здоров"я ОДА
24.04.2019 ТОВ
"Миколаївпромсталькострукція"

2066-12-4
б/н

25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019

25.04.2019
24.04.2019
22.04.2019
22.04.2019

Облдержадміністрація
Облдержадміністрація
Вітовська РДА
Розпорядження

810/0/05-22/2-19
266/35-05-58/6-19
1372/01-37/15-19
131-р

26.04.2019

26.04.2019

23.04.2019 ГУ статистики у Миколаївській
області
17.04.2019 Державна судова адміністрація
України
26.04.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА

26.04.2019

26.04.2019 Облдержадміністрація

26.04.2019

26.04.2019 Баштанська РДА

26.04.2019
26.04.2019

17.04.2019 Кабінет Міністрів України
22.04.2019 Облдержадміністрація

26.04.2019

03.3-04/1391-19
14-10395/19
283/01-07-25

830/15-05-58/6-19
02-12/01-401
335
2054/0/05-54/3-19

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

26.04.2019

24.04.2019 Міжнародна громадська організація
"Європейська асамблея жінокдепутатів"
23.04.2019 Асоціація українського бізнесу

26.04.2019
26.04.2019

20.04.2019 Указ Президента України
25.04.2019 Обласна рада

26.04.2019

08.04.2019 Миколаївський окружний
адміністративний суд
22.04.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
22.04.2019 Всеукраїнська мережа фахівців і
практиків з регіонального та
місцевого розвитку РЕГІОНЕТ
22.04.2019 Український інститут міжнародної
політики

26.04.2019

26.04.2019

26.04.2019

26.04.2019

Номер документу

б/н

Назва документу

Про проведення конкурсу в 2-му національному конкурсі на кращі жіночі
ініціативи в Україні

б/н

Про проведення ювілейного Х Міжнародного форуму "Дні українського
бізнесу в Польші"
155/2019
Питання європейської та євроатлантичної інтеграції
659-07-05-19
Щодо сприяння відновленню роботи ПАТ "Державний ощадний банк
України або відкриттю відділення АТ КБ ПриватБанк на території
Шевченківської сільської ради
400/2582/18/5081 Про направлення копії рішення від 05.04.2019 по адмніністративній справі №
400/2582/18 Щодо ПП "Редакція газети "Рідне прибужжя"
8008/11/1-19
Щодо вжиття заходів до посилення взаємодії з органами місцевого
самоврядування з питання сплати податку на доходи фізичних осіб
відокремлиними підрозділами підприємств
515
Про направлення журналу "Стратегія розвитку" № 11

02-19-378

Щодо продовження проведення круглих столів "Смарт спеціалізація:
результат співпраці влади, бізнесу, науки та громадськості" серед областей
України у 2019 році

