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02.05.2018 02.05.2018 Облдержадміністрація 659/20-05-58/6-18 Факс. Запрошення до участі у нараді робочої групи з підготовки до проведння 

тренування органів управління та сил цивільного захисту Миколаївської області 

щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на ВП "Южно-Українська АЕС"

02.05.2018 24.04.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 57 Про фінансування у травні 2018 року на придбання господарських товарів, 

придбання амуніції для рафту та відрядження
02.05.2018 02.05.2018 Департамент фінансів ОДА 031-09/1212 Про надання пояснювальної записки щодо невиконання/перевиконання планових 

показників
02.05.2018 02.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 60 Про зміни річного розпису надходжень

02.05.2018 27.04.2018 Облдержадміністрація 652/15-05-28/6-18 Про організацію роботи щодо переоформлення (оформлення) відстрочок 

військовозобов"язаним
02.05.2018 20.04.2018 Офіс великих платників податків 

ДФС

4351/9/28-10-43-

03-08

Про надання інформації щодо здійснення операцій із металобрухтом протягом 

2016, 2017 років
02.05.2018 03.04.2018 Розпорядження 110-р Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 25 січня 2016 року № 22-р
02.05.2018 12.04.2018 Рішення 25 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про перейменування 

Миколаївського державного вищого музичного училища та затвердження його 

Статуту

02.05.2018 02.05.2018 РЛП "Приінгульський" 50 Про фінансування у травні 2018 року на канц.товари, малоцінну та інвентар, 

періодичні видання, інтернет
02.05.2018 12.04.2018 Рішення 17 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про виконання Програми 

зайнятості населення Миколаївської області на період до 2017 року та 

затвердження Програми зайнятості населення Миколаївської області на період до 

2020 року включно
02.05.2018 12.04.2018 Рішення 9 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін і доповнень до 

Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 

роки

02.05.2018 25.04.2018 Віце-прем"єр-міністр України 16128/1/1-18 Про розгляд листа народного депутата України Продан О.П. від 17.04.2018 №2355 

щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

02.05.2018 12.04.2018 Рішення 8 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про затвердження Програми для 

забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки
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02.05.2018 12.04.2018 Рішення 1 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про затвердження обласної 

Програми запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 

захворювань на 2018-2020 роки
02.05.2018 12.04.2018 Рішення 24 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про перейменування 

Миколаївського обласного театру ляльок та затвердження його Статуту 
02.05.2018 12.04.2018 Рішення 7 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про затвердження Порядку 

відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку 
03.05.2018 03.05.2018 РЛП "Приінгульський" 54 Щодо затвердження "Довідки про зміни річного розпису (за винятком надання 

кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету на 2018 рік
03.05.2018 20.04.2018 Секретаріат КМУ 16814/0/1-18 Протокол розширеної урядової наради під головуванням Прем"єр-міністра 

України Гройсмана В.Б. у м.Вінниця 05.04.2018 про актуальні питання 

децентралізації та регіонального розвитку
03.05.2018 23.04.2018 Прем"єр-міністр України 13342/34/1-18 Щодо впорядкування проведення перевірок діяльності місцевих 

держадміністрацій
03.05.2018 24.04.2018 Асоціація "Український 

національний комітет Міжнародної 

Торгової Палати" ("ІСС Ukraine")

158 Щодо українсько-узбецького економічного форуму на тему: "Україна та 

Узбекистан: перспективи розвитку економічних відносин", який відбудеться 

06.06.2018
03.05.2018 23.04.2018 Державна фіскальна служба України 6912/5/99-99-07-

06-01-16

Про надання фінансових планів підприємств

03.05.2018 23.04.2018 Перший заступник Глави АПУ 04-01/957 Про надання інформації щодо здійснення у 2017 році обласними державними 

адміністраціями та їхніми структурними підрозділами допорогових закупівель за 

бюджетні кошти товарів, робіт та послуг
03.05.2018 Представництво "Максал Шипінг" 

ЕООД"

б/н Щодо прийняття на облік та зберігання трудові книжки

04.05.2018 24.04.2018 Міністерство фінансів України 05220-02-7/11377 Щодо розгляду звернення Новобузької районної ради від 05.04.2018 №192-04-03 

про виділення коштів для капітального ремонту з підсиленням основи стін 

фундаментів будівлі Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
04.05.2018 03.05.2018 Облдержадміністрація 674/15-05-28/6-18 Про направлення витягу з листа Мінекономіки про порядок оформлення 

документів по бронюванню
04.05.2018 03.05.2018 ГУ статистики у Миколаївській 

області

13-20/1573-18 Електронна пошта. Про якість інформації для проведення оцінки соціально-

економічного розвитку територіальних одиниць області
04.05.2018 03.05.2018 Розпорядження 155-р Електронна пошта. Про внесення змін до складу постійно діючої конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів 

охорони здоров"я Миколаївської області
04.05.2018 04.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 67 Щодо виділення фінансових ресурсів для виконання протипожежних заходів

04.05.2018 03.05.2018 КП "Миколаївкнига" 3-1/36 Звіт про виконання фінансвого плану підприємства за І квартал 2018 року

05.05.2018 23.04.2018 МЗС України 411/17-110-442 Щодо формулювань стосовно тимчасово окупованих територій

2



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

05.05.2018 03.05.2018 Мінекономрозвитку 4003-02/19036-06 Про надання інформації щодо наявності та обсягів коштів, передбачених у 

місцевих бюджетах на 2018 рік для співфінансування проектів в рамках програм 

прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-

2020 роки
05.05.2018 04.05.2018 Розпорядження 159-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержавдміністрації від 18 липня 

2007 року №221-р "Про упорядкування обліку юридичних осіб у Миколаївській 

області" 
05.05.2018 05.04.2018 Закон України 2395-VIII Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового 

фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

05.05.2018 25.04.2018 Розпорядження КМУ 267-р Про внесення змін до плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки
05.05.2018 22.03.2018 Закон України 2376-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам 

місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива 

(крім безалкогольного), алькогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових

05.05.2018 03.05.2018 Мінрегіон 7/19-4456 Факсограма про надання інформації щодо відповідності проектів, що 

реалізовувалися за рахунок ДФРР у 2015-2017 роках, вимогам пункту 6 Порядку 

використання коштів ДФРР, затвердженого постановою КМУ від 18.03.15 №196

05.05.2018 03.05.2018 Секретаріат КМУ 13875/2/1-18 Протокольне рішення селекторної наради під головуванням віце-прем"єр-міністра - 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України Зубно Г.Г. від 13.04.2018
05.05.2018 03.05.2018 ФОП Мазур Сергій Олегович б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - нежитлові 

приміщення гаражних боксів за адресою: м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 138-Б 

(на балансі Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради)
05.05.2018 27.04.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

16838/1/1-18 Щодо розгляду листа Миколаївської обласної ради від 18.04.2018 №383-02/05-18 

про направлення Звернення депутатів Миколаївської обласної ради

05.05.2018 24.04.2018 Всеукраїнська мережа фахівців і 

практиеів з регіонального та 

місцевого розвитку РЕГІОНЕТ

664 Щодо співпраці з РЕГІОНЕТ та редакцією журналу

05.05.2018 26.04.2018 Секретаріат КМУ 17494/0/1-18 Протокол наради під головуванням Прем"єр-міністра України з головами 

Вінницької, Київської, Одеської та Харківської облдержадміністрацій щодо 

актуальних питань розвитку регіонів та реалізації урядових програм і пріоритетів 

від 18.04.2018 (м.Київ)
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05.05.2018 26.04.2018 Прем"єр-міністр України 17517/0/1-18 До доповідної записки Державного секретаря КМУ Бондаренка В.В. від 

19.03.2018 щодо оптимізації процесу звітування органів виконавчої влади у сфері 

європейської інтеграції
05.05.2018 25.04.2018 ТОВ "Е-ТЕНДЕР" 119 Щодо процедури малої приватизації у відповідності до нового законодавства

05.05.2018 27.04.2018 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

21529/180/1-17 Про надання інформації про стан виконання заходів, затверджених Указом 

Президента України від 26.05.2017 №146 "Про заходи, пов"язані із 

запровадженням Європейськм Союзом безвізового режиму для громадян України"

05.05.2018 27.04.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

17200/1/1-18 Про розгляд зверенння народного депутата України Жолобецького О.О. від 

02.04.2018 №327/360 щодо внесення змін до розпорядження КМУ від 06 грудня 

2017 року №861-р
05.05.2018 03.05.2018 Мінекономрозвитку 3904-05/19021-06 Щодо проведення міжнародної конференції "Впровадження державно-приватних 

партнерств, спрямованих на потреби людей: кращі міжнародні практики та 

рекомендації для України і країн-сусідів" 5-6 червня 2018 року в м.Києві

05.05.2018 20.04.2018 Народний депутат України 104/4-156 Депутатське звернення О.Гончаренко щодо налагодження побратимських зв"язків 

з регіонами Франції
05.05.2018 26.04.2018 Мінекономрозвитку 4005-06/18201-01 Щодо навчальних програм для отримання ступенів магістра (Master) та 

докторанта (PhD)
05.05.2018 27.04.2018 Мінекономрозвитку 4005-06/18514-06 Щодо надання кандидитур для участі у конкурсному відборі для тематичного 

навчального курсу Японського агенства міжнародного співробітництва (ЛСА) 

"Розвиток мережі міських доріг", який проходитиме з 16 липня по 25 серпня 2018 

року в Японії
05.05.2018 23.04.2018 Антимонопольний комітет України 

Миколаївське обласне територіальне 

відділення

2-292/50-338 Щодо питань державної допомоги

07.05.2018 03.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 63 Заявка на фінансування за 1-шу половину травня

07.05.2018 05.05.2018 РЛП "Тилігульський" 73 Заявка на фінансування в травні 2018 року на заробітну плату, оплату послуг 

водопостачання та водовідведення, енергопостачання, використання природного 

газу
07.05.2018 25.04.2018 Розпорядження КМУ 272-р Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у 

сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
07.05.2018 07.05.2018 РЛП "Приінгульський" 58 Про фінансування в 1 половині травня 2018 року

07.05.2018 12.04.2018 Рішення 19 Двадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

07.05.2018 16.04.2018 Головне територіальне управління 

юстиції у Миколаївській області

6.1-04/6-6-303 Про повернення НПА після державної реєстації
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07.05.2018 26.04.2018 Державна казначейська служба 

України

14-08/363-6938 Щодо подачі звітності в електронному вигляді через АС "Є-Звітність"

07.05.2018 07.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 63 Про фінансування у травні 2018 року на заробітну плату та оплату електроенергії

08.05.2018 03.05.2018 Розпорядження 158-р Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 04 червня 2014 року №135-р "Про утворення обласної 

комісії з питань евакуації"
08.05.2018 07.05.2018 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадкістю ОДА

604/25/02-16 Про надання пропозицій до проекту розпорядження голови облдержадміністрації

08.05.2018 04.05.2018 Розпорядження 160-р Електронна пошта. Про відзначення в Миколаївській області 22-ї річниці 

Конституції України
08.05.2018 20.04.2018 ДП "Миколаївський суднобудівний 

завод"

36/140 Щодо виконавчого провадження про стягнення заборгованості із ДП 

"Суднобудівний завод ім. 61 комунара" на користь фізичних , юридичних осіб та 

держави
08.05.2018 24.04.2018 Всеукраїнська мережа фахівців і 

практиеів з регіонального та 

місцевого розвитку РЕГІОНЕТ

640 Журнал "Стратегія розвитку" №7, який відображає шляхи реалізації нової 

державної регіональної політики України

08.05.2018 26.04.2018 Миколаївський міський голова 842/02.02.01-

22/10/14/18

Про передачу до комунальної власності будівлі колишнього кінотеатру "Іскра"

08.05.2018 03.05.2018 Миколаївська обласна рада 685-20-05-18 Про надання інформації про фінансову діяльність комунального закладу "Центр 

фінансово-статистичного моніторингу, матеріально технічного та інформаційного 

забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної ради за 2017 рік

08.05.2018 03.05.2018 ТОВ СП "Нібулон" 5546/3-18/21 Щодо відкриття XXIV Міжнародної виставки "Суднобудування-2018" та XVІ 

спеціалізованої виставки "Водний транспорт", які відбудуться 23 травня 2018 року

08.05.2018 27.04.2018 Секретаріат КМУ 17891/0/1-18 Протокол наради від 26 квітня 2018 року під головуванням Прем"єр-міністра 

України Гройсмана В.Б. щодо приватизації державного майна у 2018 році
08.05.2018 08.05.2018 РЛП "Тилігульський" 75 Доповідна записка щодо створення візит-центру та музею природи РЛП 

"Тилігульський"
08.05.2018 07.05.2018 Громадська організація "Сила 

Єднання"

13 Щодо проведення Міжнародного фестивалю повітряних зміїв "Tryhutty 

International Kite Festival - 2018", який відбудеться 19-20 травня 2018 року на 

території с.Трихати та щодо надання примірників книг про Миколаївську область 

на українській та англійській мовах
08.05.2018 27.04.2018 МЗС України 301/16-6/9-263 Про надання інформації щодо укладених угод щодо взаємин з суб"єктами 

федерацій іноземних держав та зі структурами міжнародних організацій протягом 

2017 року та за січень 2018 року
5
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08.05.2018 08.05.2018 Широківська сільська рада 

Миколаївської області

170 Проект Плану соціально-економічного розвитку Широківської сільської ради на 

2018-2020 роки для отримання експертного висновку
08.05.2018 04.05.2018 Миколаївська обласна рада 432-03/05-18 Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації про їх 

діяльність
08.05.2018 08.05.2018 Департамент фінансів ОДА 032-17/1298 Про перевірку правильності складання кошторису

10.05.2018 11.04.2018 Державне бюро розслідувань 01-362 Щодо сприяння у пошуку наявних у м.Миколаєві приміщень для користування та 

розміщення Територіального управління Державного бюро роззслідувань
10.05.2018 08.05.2018 ГУДКСУ у Миколаївській області  04-09/2651 Електронна пошта. Щодо підтвердження найменування об"єктів, їх 

місцезнаходження та види робіт по Миколаївській області, зазначених у проекті 

Розпорядження КМУ "Про затвердження переліку інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що 

фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої 

органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року"

11.05.2018 07.05.2018 Мінрегіон 7/10-1670 Про надання інформації для підготовки до проведення чергового 8 СМК Словенія

11.05.2018 13.04.2018 Володимирівська сільська рада 

Казанківського району 

Миколаївської області

03-15/177 Щодо надання експертного висновку до проекту Плану соціально-економічного 

розвитку Володимирівської об"єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

11.05.2018 10.05.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань законності, депутатської 

діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв"язків з 

органами місцевого самоврядування 

та засобами масової інформації

448-03/05-18 Про надання інформації щодо реформування комунального друкованого засобу 

масової інформації - газети "Рідне Прибужжя"

11.05.2018 11.05.2018 Управління культури, 

національностей та релігій ОДА

б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - нежитлові 

приміщення двоповерхової адміністративної будівлі за адресою: м.Миколаїв, 

вул.Набережна,29 (на балансі Миколаївського обласного краєзнавчого музею)
11.05.2018 10.05.2018 Постійна комісія облансої ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

445-03/05-18 Запрошення на засідання комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 

будівництва, яке відбудеться 22.05.2018 о 10-00 в каб.№321
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11.05.2018 08.05.2018 Мінекономрозвитку 4602-04/20033-06 Щодо участі України у виставці China International Import Expo 2018

11.05.2018 05.05.2018 Секретаріат КМУ 18568/0/1-18 Протокол селекторної наради з актуальних питань реформування сфер освіти та 

медицини в умовах децентралізації під головуванням Віце-прем"єр-міністра - 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України Зубко Г.Г.
11.05.2018 07.05.2018 Прем"єр-міністр України 15691/70/1-13 Про забезпечення виконання планів заходів з відзначення Дня Європи у 2018 році

14.05.2018 07.05.2018 Мінрегіон 8/12-5-18 Про надання інформації для підготовки до проведення чергового 7 СМК Франція

14.05.2018 07.05.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. Щодо збору інформації згідно обласної програми 

інформатизації області
14.05.2018 11.05.2018 Національний банк України 50-0007/26324 Про плакати і буклети з описом банкнот і монет

14.05.2018 10.05.2018 Посольство Республіки Корея в 

Україні

MUA-2018-144 Щодо організації зустрічі Посла Республіки Корея в Україні з головою 

облдержадміністрації 18.05.2018
14.05.2018 14.05.2018 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

235/01-07-23 Електронна пошта. Про перенесення засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА на 

18.05.2018 о 10-00
14.05.2018 14.05.2018 Миколаївська обласна інфекційна 

лікарня

417-01 Стосовно використання гаражів, побудованих на території МОІЛ за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 43
14.05.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. Про запрошення на нараду з питань створення спроможної 

мережі надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості, яка 

відбудеться 15.05.2018
14.05.2018 05.05.2018 Приватне підприємство "Юридична 

фірма "Інтерком"

11 Заява про дострокове розірвання Договору оренди №16 від 23.12.2016 нерухомого 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області
14.05.2018 04.05.2018 Миколаївська обласна рада 434-03/05-18 Про проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань промислової 

політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та 

розвитку інфратсруктури, яке відбудеться 15.05.2018
14.05.2018 14.05.2018 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану основних заходів, що 

проводяться облдержадміністрацією у червні 2018 року
14.05.2018 10.05.2018 Розпорядження 170-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18.04.2018 

№128-р "Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в 

Україні, які проводитимуться у Миколаївській області 2018 року"
14.05.2018 14.05.2018 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

233/01-074-23 Електронна пошта. Про запрошення на засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА, яке 

відбудеться 17.05.2018 о 10-00
15.05.2018 10.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 70 Заявка на фінансування за 1-шу половину травня 2018 року
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15.05.2018 15.05.2018 РЛП "Тилігульський" 75 Заявка на фінансування в травні 2018 року на оплату телефону та Інтернету

15.05.2018 14.05.2018 Департамент освіти і науки ОДА 2338/10-04/01-

01.13

Про надання проекту регіонального розвитку за рахунок коштів ДФРР для 

розгляді  на конкурсі інвестиційних програм (проектів)
15.05.2018 15.05.2018 РЛП "Приінгульський" 59 Про фінансування в 1 половині травня 2018 року

15.05.2018 15.05.2018 Постійна комісія облансої ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

445-03/05-18 Щодо перенесення засідання комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та 

капітального будівництва на 23.05.2018 о 10-00 в каб.№321

15.05.2018 14.05.2018 Мінекономрозвитку 4314-06/20783-03 Про надання актуалізованого стану виконання пунктів Плану заходів із 

забезпечення реалізації домовленостей, досягнутих під час 5-го засідання 

Міжурядової українсько-саудівської комісії
15.05.2018 14.05.2018 Облдержадміністрація 757/23-05-30/6-18 Електронна пошта. Телефонограма за підписом заст.голови ОДА Шевченко Є.В. 

Запрошення до участі у розширеному засіданні міжвідомчої робочої групи з 

питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати 

праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, 

яке відбудеться 30.05.2018 о 10-00
15.05.2018 11.05.2018 Департамент агропромислового 

розвитку ОДА

377/06.03-12/18 Щодо включення пропозицій Миколаївського національного аграрного 

університету до розділу 4 проекту Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області
15.05.2018 14.05.2018 Облдержадміністрація 758/15-05-28/6-18 Про недоліки в організації заходів щодо бронювання військовозобов"язаних

15.05.2018 15.05.2018 РЛП "Тилігульський" 76 Заявка на фінансування в травні 2018 року

16.05.2018 15.05.2018 РЛП "Приінгульський" 60 Про фінансування у травні 2018 року на бензин та оплату послуг Інтернет

16.05.2018 10.05.2018 Вознесенська РДА 495/02-03-12 Щодо включення додаткових Ідей проектів до Плану заходів з реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
16.05.2018 16.05.2018 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Електронна пошта. Про надання інформації про позитивні зрушення в соціально-

економічному розвитку області
16.05.2018 15.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 66 Про фіннансування у травні 2018 року

16.05.2018 15.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 65 Про фінансування у травні 2018 року

16.05.2018 14.05.2018 Облдержадміністрація 752/32-05-28/6-18 Електронна пошта. Запрошення до участі у нараді щодо підготовки зон 

відпочинку Миколаївської області до літнього оздоровчо-туристичного сезону 

2018 року, яка відбудеться 21.05.2018
16.05.2018 15.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 73 Заявка на фінансування за травень 2018 року

16.05.2018 10.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 71 Заявка на фінансування за травень 2018 року

16.05.2018 07.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 68 Заявка на фінансування на бензин, запчастини, періодичні видання

16.05.2018 07.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 64 Про фінансування у травні 2018 року на телефонний зв"язок, Інтернет
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16.05.2018 11.05.2018 Мінекономрозвитку 4004-08/20625-03 Щодо проекту міжнародної технічної допомоги

16.05.2018 14.05.2018 ТОВ СП "Нібулон" 5986/3-18/21 Щодо проведення XXIV Міжнародної виставки "Суднобудування-2018" та XVI 

спеціалізованої виставки "Водний транспорт"
16.05.2018 10.05.2018 ПКВО "Фармація" 500/04-14 Про податок на прибуток

16.05.2018 15.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 57 Про фінансування у травні 2018 року на придбання господарських товарів

17.05.2018 15.05.2018 Розпорядження 177-р Електронна пошта. Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних 

прийомів громадян головою облдержадміністрації, першим заступником, 

заступниками голови Миколаївської облдержадміністрації на 2018 рік
17.05.2018 16.05.2018 Облдержадміністрація 780/12-05-28/6-18 Електронна пошта. Про надання розрахунку потреби у видатках на 2019 рік

17.05.2018 12.05.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

18728/1/1-18 До звернення народного депутата України Макар"яна Д.Б. від 07.05.2018 №472/05 

щодо включення об"єкту (заходу) до розподілу у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій між місцевими бюджетами  (по м.Южноукраїнськ)

17.05.2018 12.05.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

18729/1/1-17 До звернення народного депутата України Макар"яна Д.Б. від 07.05.2018 №472/05 

щодо включення об"єкту (заходу) до розподілу у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій між місцевими бюджетами  (по Єланецькому району)

17.05.2018 16.05.2018 Облдержадміністрація 770/15-05-28/6-18 Про надання інформації щодо проведених заходів з переоформлення бронювання 

військовозобов"язаних
17.05.2018 15.05.2018 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

19643/0/1-18 Про надання інформаційного переліку діючих проектів (програм) міжнародної 

допомоги, які мають комунікаційний компонент та/або надають сприяння 

розвитку комунікаційної сфери
18.05.2018 17.05.2018 РЛП "Тилігульський" 79 Про погодження виплати надбавки  за травень 2018

18.05.2018 18.05.2018 РЛП "Тилігульський" 80 Щодо погодження проведення 27.05.18 урочистого культурно-розважального 

заходу з нагоди святкування 230 річчя с. Коблево
18.05.2018 17.05.2018 Мінрегіон 7/19-4958 Факсограма  про засідання комісії щодо оцінки  та відбору інвест.програм  

22.05.18 о 14-00 м. Київ
18.05.2018 18.05.2018 Миколаївський обласний центр 

паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг Миколаївської 

обласної ради

959/05 Щодо призупинення передачі в оренду тгаражних боксів

18.05.2018 16.05.2018 Мінекономрозвитку 7/19-4898 Про надання пропозицій стосовно спрямування на проекти, що включені до 

розпорядження, залишків спец.фонду держбюджету, що утворилися на 01.01.18
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21.05.2018 21.05.2018 Асоціація суднобудівників України 

"Укрсудпром"

44/1-18 Електронна пошта  Запрошення прийняти участь в урочистому засіданні Асоціації 

суднобудівників України "Укрсудпром" 24 травня 2018 р. з 12.30 до 15.00

21.05.2018 17.05.2018 Розпорядження 182-р Еектронна пошта   Про затвердження Положення  про колегію Миколаївської 

обласної державної адміністрації
21.05.2018 15.05.2018 Розпорядження 178-р Електронна пошта.  Про створення робочої групи з підтримки та впровадження 

заходів із добровільного об"єднання територіальних громад у Миколаївській 

області
21.05.2018 17.05.2018 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/3191 Про направлення Штефанова В.Б. до пункту управління Миколаївського 

обласного військового комісаріату 22.05.18 8 для прийняття участі  в 

спеціальному штабному тренуванні
21.05.2018 21.05.2018 ТОВ "Ді Кор-Буд" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ,міст Миколаївської області
21.05.2018 18.05.2018 Миколаївська облрада 432-03/05-18 Щодо надання інформації ( аналіз результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємств, які залишилися у спільної влвсності територіальних громад) 

21.05.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. Про перенесення Комісії з розгляду проектів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок ДФРР
22.05.2018 15.05.2018 РЛП "Тилігульський" 81 Заявка на фінансування в травні 2018 року на заробітну плату

22.05.2018 18.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 76 Заявка на фінансування за 2-гу половину травня 2018 року

22.05.2018 22.05.2018 Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Миколаївській області

09-237вих Електронна пошта. Про надання роз"яснень стосовно виконання договору оренди 

з РГ "Рідне Прибужжя"

22.05.2018 22.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 70 Щодо фінансування у травні 2018 року на заробітну плату

22.05.2018 18.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 75 Заявка на фінансування за 2-гу половину травня 2018 року

22.05.2018 22.05.2018 Миколаївська обласна рада 475-03/05-18 Рекомендації постійної комісії обласної ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури від 15.05.2018 №4 "Про хід виконання Програми розвитку малого 

і середднього підприємництва у Миколаївскій області на 2017-2018 роки"

22.05.2018 21.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 74 Щодо внесення змін до розшифровки поточних видатків по фонду навколишнього 

природного середовища на 2018 рік
22.05.2018 18.05.2018 Розпорядження 186-р Про створення комісії з реорганізації обласної наукової медичної бібліотеки 

Миколаївської обласної ради
22.05.2018 22.05.2018 РЛП "Приінгульський" 65 Щодо виплати премії за квітень 2018 року директору РЛП
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22.05.2018 21.05.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

1540/09 Електронна пошта. Протокол засідання міжвідомчої робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підпищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати від 

24.04.2018 №1
22.05.2018 18.05.2018 Облдержадміністрація 794/23-05-28/6-18 Про виконання заходів обласної Програми зайнятості населення на період до 2020 

року включно
22.05.2018 11.05.2018 ДК "Укроборонпром" UOP 3.01-4259 Щодо фінансування заходів з вирішення проблемних питань замовлення №1148, 

яке виконувалося ДП "МСЗ"
23.05.2018 23.05.2018 РЛП "Приінгульський" 63 Про фінансування в 2 половині травня 2018 року

23.05.2018 22.05.2018 Мінекономрозвитку 3212-07/22130-03 Щодо переліку об"єктів державної власності, що не підлягають приватизації

23.05.2018 21.05.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

50924/45/1-17 Щодо виконання рекомендацій, визначених протокольним рішенням щостого 

засідання Ради регіонального розвитку від 24 жовтня 2017 року

23.05.2018 08.05.2018 Національна електронна біржа 169/05-18 Щодо співпраці з напрямку реалізації та оренди об"єктів нерухомості та майна, 

що належать до державної та комунальної форми власності
23.05.2018 23.05.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 77  Заявка на фінансування за травень 2018 року

23.05.2018 17.05.2018 Мінекономрозвитку 3903-06/21405-06 Щодо застосування механізмів залучення інвестицій

23.05.2018 10.05.2018 Розпорядження КМУ 292-р Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року
23.05.2018 21.05.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 58 Щодо додаткового фінансування на удосконалення матеріально-технічної бази 

парку
23.05.2018 10.05.2018 Постанова КМУ 344 Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на 

період до 2020 року
24.05.2018 24.05.2018 Облдержадміністрація 54/1/05-3/1-18 Електронна пошта. Про моніторинг офіційних веб-сайтів

24.05.2018 22.05.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

13-26/4 Службова записка щодо розгляду довідок щодо збереження новостворених 

робочих місць у 2017 році та рівня заробітної плати, наданих підприємцями за 

результатами засідання конкурсної комісії від 16.05.2018
24.05.2018 23.05.2018 Доручення  2542/0/05-61/3-

18

Щодо виконання розпорядження КМУ від 21.03.2018 №179-р "Про затвердження 

плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського 

суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері"

25.05.2018 11.05.2018 КП Первомайської міської ради 

"Управління пасажирських 

перевезень"

49-29 Щодо розміру автостанційного збору на 2018 рік

25.05.2018 18.05.2018 Миколаївська обласна рада 756-09-05-18 Про сприяння у пошуку приміщень для розміщення у м.Миколаєві 

територіального управління Державного бюро розслідувань
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25.05.2018 21.05.2018 Громадська ліга Україна - НАТО 8 Щодо візиту директора Центру інформації та документації НАТО в Україні у 

Миколаїв
25.05.2018 15.05.2018 Миколаївська РДА 166/14-02/16/18 Щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ 

Миколаївскього району нежитлового приміщення (на балансі ПКВО "Фармація") 

для розміщення в ньому на базі Миколаївського районного військового 

комісаріату територіального центру комплектування та соціальної підтримки

25.05.2018 14.05.2018 Регіональне відділення ФДМУ по 

Миколаївській області

10/424 Щодо сприяння у пошуку Зберігача державного майна

25.05.2018 03.05.2018 Територіальне управління державної 

судової адміністрації України в 

Миколаївській області

3/2-614/18 Щодо розірвання договору державного нерухомого майна

25.05.2018 16.05.2018 Мінекономрозвитку 4314-06/21213-03 Щодо виконання домовленостей 5-го засідання Міжурядової українсько-

саудівської комісії
25.05.2018 11.05.2018 Секретаріат КМУ 17228/1/1-18 План організації проектів актів, необхідних для забезпеченн реалізації Закону 

України від 22 березня 2018 р. №2376 "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень 

встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових"
25.05.2018 08.05.2018 Офіс із залучення та підтримки 

інвестицій UkraineInvest

138 Щодо можливості проведення зустрічі представників Миколаївської ОДА із 

командою UkraineInvest в період з 14-18 травня 2018 року
25.05.2018 11.05.2018 ГУ ДСНС України у Миколаївській 

області

01-2493/03.03 Щодо забезпечення безпечного відпочинку громадян на узбережжі Чорного моря 

на території Коблівської ОТГ
25.05.2018 08.05.2018 Мінекономрозвитку 3802-05/20191-06 Щодо українського індустріального тижня

25.05.2018 22.05.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Ташлик Г.В.

28 Щодо передбачення коштів для реалізації мікропроектів у 2018 році

25.05.2018 25.05.2018 Доручення 2603/0/05-60/3-18 Електронна пошта. Щодо оперативного забезпечення організації та проведення 

заходів за участю голови ОДА
25.05.2018 16.05.2018 ТОВ "Експертиза МВК" mvk2833-18 Щодо проведення експертизи проектів будівництва виробничого і невиробничого 

призначення по усіх напрямках
25.05.2018 22.05.2018 Рада голів державних адміністрацій 05-02/116 Про приєднання України до Єдиного стандарту автоматичного обміну податковою 

інформацією
25.05.2018 08.05.2018 ГУ Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області

3418/04.03 Про заборгованість КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

25.05.2018 17.05.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Бондар О.О.

11 Щодо розгляду проекту "Здорова дитина - щаслива родина" для реалізації 

мікропроектів по Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області
12



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

25.05.2018 22.05.2018 Миколаївська обласна рада 693-02-05-18 Про надання звітів про відстеження результативності усіх чинних регуляторних 

актів з моменту її прийняття
25.05.2018 23.05.2018 Доручення 2535/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про забезпечення виконання рішень, визначених протоколом 

чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій при ОДА №7 від 18.05.2018
25.05.2018 16.05.2018 Казанківська селищна рада 885/03-15 Щодо перевірки проекту рішення Казанківської селищної ради "Про затвердження 

Плану соціально-економічного розвитку Казанківської громади на 2018-2020 

роки"
25.05.2018 13.04.2018 Володимирівська сільська рада 

Казанківського району 

Миколаївської області

03-15/178 Щодо перевірки проекту  Плану соціально-економічного розвитку 

Володимирівської територіальної об"єднаної громади на 2018-2020 роки

25.05.2018 08.05.2018 Головне управління ДФС у 

Миколаївській області

44/9а/14-29-12-08-

22

Щодо форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
25.05.2018 16.05.2018 Веселинівська селищна рада 

Веселинівського району 

Миколаївської області

05-03/1038 Заявка на фінансування проекту за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ у 2018 році

25.05.2018 16.05.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Талпа М.В.

50 Щодо реалізації мікропроектів

25.05.2018 17.05.2018 Управління Південного офісу 

Держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-02-13-

13/1688

Про стан фінансової дисципліни та забезпечення усунення порушень за 

результатами державного фінансового контролю

25.05.2018 18.05.2018 Воскресенська селищна рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

722/02-54 Про надання проектних заявок для реалізації за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфратсруктури ОТГ та щодо 

надання висновку щодо відповідності поданих заявок Плану соціально-

економічного розвитку Воскресенської селищної ради на 2017-2020 роки
25.05.2018 02.05.2018 Кам"яномостівська сільська рада 

Первомайського району 

Миколаївської області

501 Про надання проектних заявок для реалізації за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфратсруктури ОТГ

25.05.2018 24.05.2018 Міжрегіональне управління 

національного агенства України з 

питань державної служби в 

Одеській, Миколаївській та 

Херсонській областях, АРК та 

м.Севастополі

166/ТО 03-40 Щодо організації проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 

"Кращий державний службовець" у 2018 році
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25.05.2018 14.05.2018 Нечаянська сільська рада 

Миколаївського району 

Миколаївської області

200-04-08-18 Про надання проектних заявок для реалізації за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфратсруктури ОТГ та щодо 

надання висновку щодо відповідності поданих заявок Плану соціально-

економічного розвитку Нечаянської об"єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки
25.05.2018 22.05.2018 Галицинівська сільська рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

436-02-54 Про надання проектних заявок для реалізації за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфратсруктури ОТГ

25.05.2018 21.05.2018 Первомайська РДА 510-01.02-01 Щодо переведення на рівнозначну посаду начальника відділу економічно-

інвестиційного розвитку, торгівлі, туризму, культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації Ткач І.В., яка працює на посаді начальника відділу 

економічного розвитку, торгівлі, туризму та державної реєстрації 

райдержадміністрації, у зв"язку з реорганізацією відділу
29.05.2018 25.05.2018 Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України

4601-06/22599-03 Про надання кандидатури особи, яка прийме участь у Офіційному відкритті 

Перших Національних  консультацій, що заплановано 05.06.18  та  закритті 

08.05.18  м. Киїі
29.05.2018 29.05.2018 Комкунальний заклад "Центр 

фінансово-статистичного 

моніторингу, матеріально-

технічного та інформаційного 

забезпечення  освітніх закладів" 

Миколаївської обласної ради

54 Про погодження Додаткового договору № 1 до Договору оренди від 02.06.2018 № 

35

29.05.2018 24.05.2018 Торгово-промислова палата по 

странам СНГ

129 Щодо "Українсько-чеського підприємницького форуму" з 11 до 13 червня 2018 м. 

Прага
29.05.2018 29.05.2018 Доручення голови ОДА 2643/0/05-60/3-18 Електронна пошта. Про визначення відповідальної особи за інформаційно-

організаційне забезпечення проведення заходів за участю керівництва ОДА
29.05.2018 23.05.2018 Церква Християн віри євангельської 

"Віфанія"

28 Про надання візи для громадянина США Octavius Catherwood Cunningham

29.05.2018 25.05.2018 Володимирська сільська рада 208/03-15 План соціально-економвчного розвитку Володимирської  об"єднанної 

територіальної громади на 2018-2020 
29.05.2018 23.05.2018 Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України

4601-06/22237-03  Запрошення представників взяти участь в Першій Національній консультації 5-8 

червня 2018 року (м.Київ)
29.05.2018 29.05.2018 Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей

01-12/160 Про надання дозволу оренди нерухомого майна

30.05.2018 30.05.2018 Доручення голови ОДА 266/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про надання узагальнених та погоджених пропозицій до плану 

дій Миколаївської ОДА на ІІІ квартал 2018 року
30.05.2018 21.05.2018 Міністерство закордонних справ 

України

203/17-169/9-860 Щодо державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 

2020 року
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30.05.2018 25.05.2018 Доручення  голови ОДА 2603/0/05-60/3-18  Щодо оперативного забезпечення організації та проведення заходів за участю 

голови ОДА та втратою актуальності доручення голови ОДА від 14,11,17 № 

5481/0/05-60/3-17
30.05.2018 21.05.2018 Державний концерн 

"Укроборонпром"

UOP 9/11-4644 Протокол наради з питань створення території, найбільш привабливої для 

залучення інвестицій на базі ДП"Миколаївський суднобудівний завод" від 02 

березня 2018 р № 1
30.05.2018 29.05.2018  Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

491-03/05-18 Рекомендації від 24 травня 2018 року № 4 ,5.6 про результати фінансово-

господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області за 2017 рік

30.05.2018 08.05.2018 Облдержадміністрація 721/14-05-33/6-18 Про надання інформаціїї про потребу і пріоритетні напрями підготовки і 

підвищення кваліфікації держслужбовців, керівників держ.підприємств, установ 

та організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм  

міжнародного співробітництва
30.05.2018 17.05.2018 Новополтавська сільська рада 

Новобузького району Миколаївської 

області

369 Програма соціально-економічного розвитку Новополтавської ОТГ на 2018 - 2020 

роки для отримання експертного висновку

30.05.2018 18.05.2018 Миколаївська обласна рада 406-03/05-18 Про рішення обласної ради від 11.03.2016 № 4 про надання згоди на безоплатну 

передачу об"єктів теплопостачання ДП "Науково-виробничий комплекс 

газотурбобудування "Зоря" - "Машпоект" з державної власності  у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської обл.
30.05.2018 24.05.2018 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією у 

червні 2018 року
30.05.2018 25.05.2018 Доманівська селищна рада 

Миколаївська область

78 Перелік проектів, які будуть реалізовуватися за рахунок субвенцій  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад у 2018 році
30.05.2018 21.05.2018 Миколаївська обласна рада 755-01-05-18 Про вжиття заходів щодо  оприлюднення комунальними підприємствами 

інформації про свою діяльність на офіційному веб-сайті
30.05.2018 22.05.2018 Миколаївська обласна рада 90-06-05-18 Щодо розгляду листа Миколаївської обласної ради  №238-09-05-18 від 22. 02.2018 

стосовно надання згоди на передачу нежитлового приміщення, що розташоване за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Одеське шосе,40 зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Мик.обл. у комунальну власність територіальних громад 

сіл, селищ Миколаївського району
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30.05.2018 29.05.2018 Облдержадміністрація 847/35-05-58/6-18  Електронна пошта. Додаткові  вимоги  до  листа облдержадміністрації від  

22.06.2009 №1199/35-05-28/6-09 (щодо  виконання розпорядження голови ОДА  

21.02.2008 № 73-р  "Про забезпечення виконання Указу Презедента України від 

07.02.2008 № 109/2008 " Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування")
30.05.2018 24.05.2018 Бузька сільська рада Вознесенського 

району Миколаївської області

266/04-03 Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад у 2018 році
30.05.2018 29.05.2018 Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України

4504-07/22653-06 Щодо проведення з 05 по 10 листопада 2018 року в м. Шанхаї  наймасштабнішої в 

Китаї виставки з імпорту -China International Import Expo 2018

30.05.2018 23.05.2018 Національне агенство України з 

питань державної служби

НАДС 96/40/22-

18

Щодо проведення з 05 по 14 вересня 2018 року у містах Гаага та Лейден 

(Королівство Нідерланди) навчання за програмою MATRA з питань верховенства 

права на тему "Державні закупівлі"
30.05.2018 24.05.2018 Баштанська районна рада 02-12/02-519 Щодо сприяння у вирішенні питання передачі будівлі аптеки № 15 ПКВО 

"Фармація" у спільну власність територіальних громад міста, сіл. Баштанського 

району, відповідно до рішенн Миколаївської обласної ради від 12 жовтня 2017 

року № 29
30.05.2018 21.05.2018 Державне управління справами 01-13/10/1046 Щодо проведення ДП "Національний центр ділового та культурного 

співробітництва "Український дім" з 10.08 до 24.08 2018 Всеукраїнського 

експопроекту "Мистецькі жнива - 2018" м.Київ
30.05.2018 24.05.2018 Дорошівська сільська рада 

Вознесенського району 

Миколаївської області

304-02-12 Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад у 2018 році в Дорошівській ОТГ
30.05.2018 22.05.2018 Баштанська міська рада 342/02,07-6/4 Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад у 2018 році в Баштансській ОТГ
31.05.2018 23.05.2018 Міжрегіональне управління 

Нацагенства України з питань 

державної служби в Одеській, 

Миколаївській та Херсонський 

областя, АРК та м. Севастополі

162/ТО 03-13 Електронна пошта. Про набір держ.службовців на навчання у магістратурі ІДУ 

ЧНУ ім. Петра Могили

31.05.2018 31.05.2018 Миколаївська обласна рада 505-03/05-18 Про проведення 21.06.2018  засідання постійної комісії з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів
31.05.2018 25.05.2018 ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" 07-3745 Про скасування наказу від 12.04.18 № 90-01-ОС " Об упорядочении численности 

персонала
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31.05.2018 25.05.2018 Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської ОДА

01-02/197-04 Направлений за належністю лист РЛП "Кінбурнська коса" від 11.04.2018 № 54 

щодо орендованого РЛП  приміщення
31.05.2018 30.05.2018 РЛП "Гранітно-степове побужжя" 72 Про надбавку до посадового окладу за травень 2018 року

31.05.2018 01.06.2018 Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України

2095/23/3 Про розробку та подання до Держкомтелерадіо інформації про  відомчі  правові 

акти стосовно виконання плану заходів, на  виконання п. 3.1. розпорядження КМУ 

від 25.04.18 № 272-р
31.05.2018 31.05.2018 Облдержадміністрація 979/0/05-26/2-18 Про надання кандидатури для участі у семінарі 19.06.2018
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