Дата
надходження
документу
02.05.2019
02.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
26.04.2019 Посольство України в республіці
Корея
26.04.2019 Розпорядження

02.05.2019

26.04.2019 Розпорядження

02.05.2019
02.05.2019

02.05.2019
03.05.2019

18.10.2019 Кодекс України
02.05.2019 Приватне виробничоналагоджувальне підприємство
"Нікотерм"
02.05.2019 Відділ комп"ютерного та
господарського забезпечення
02.05.2019 ПКВО "Фармація"
25.04.2019 Мінекономрозвитку

03.05.2019

22.04.2019 Оперативне командування "Південь"

03.05.2019

03.05.2019

26.04.2019 Віце-прем"єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України
23.04.2019 Спілка економістів України

03.05.2019

03.05.2019 Миколаївська обласна рада

1064-03/05-18

Про винесення питання про надання згоди на передачу нежитлового приміщення

03.05.2019

531/28/АС223

Щодо подяки за привітання з нагоди річниці Національного свята Греції

06.05.2019

04.04.2019 Генеральне консульство Греції м.
Одеса
25.04.2019 Асоціація суднобудівників України
"Укрсудпром"
30.04.2019 Генеральне консульство Республіки
Польша в Одесі
02.05.2019 Розпорядження

06.05.2019
06.05.2019

23.04.2019 Прокуратура Миколаївської області
24.04.2019 Розпорядження КМУ

06.05.2019

06.05.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області

02.05.2019

03.05.2019
03.05.2019

Номер документу

6157/16-500-228
91-рк
134-р
2597-VIII
б/н
б/н

Назва документу

Щодо надання інформації про вихідців з Кореї
Про відзначення працівників державного підприємства "Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
Про передачу нерухомого майна в оперативне управління Миколаївського
академічного обласного театру ляльок майно
Кодекс України з процедур банкрутства
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Щодо надання реквізитів департаменту ЕРРП ОДА

280/06-01
Щодо надання відповіді на запит прокуратури Миколаївської області
3305-04/17934-03 Щодо інформаційних джерел та аналітичних інструментів у сфері публічних
закупівель
1/2242
Про надання інформації за об"єкти оборонної інфраструктури, які розміщені на
території Миколаївської області
1192/7/1-19
Про участь представників на рівні заступника міністра, до компетенції якого
відносені питання європейської інтеграції у заходах з нагоди святкування Дня
Європи в Україні
57/19
Щодо направлення Звіту про діяльність Спілки економістів України за 2018 рік

Про перенесення проведення круглого столу щодо відродження вітчизняного
суднобудування в залі засідань Миколаївської ОДА 30.05.19
KG.ODES.220.18.2 Про відкриття виставки "Скарби польського письменства в Державному архіві
019
Одеської області"
141-р
Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації у Миколаївській області
Стратегії подалання бідності
04/2/4-306вих-19 Про надання інформації щодо стану досудового розслідування
280-р
Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у
2019 році
2-3/4
Про регіональну зустрічь з Центром інформаційної підтримки бізнесу в м.
Миколаєві, що пройде 14.05.2019
22-19

Дата
надходження
документу
06.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
06.05.2019 Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ОДА

06.05.2019

22.03.2019 Южноукраїнська міська рада

06.05.2019
06.05.2019

23.04.2019 ТУ ДСА України в Миколаївській
області
26.04.2019 Розпорядження

06.05.2019

26.04.2019 Розпорядження

06.05.2019

26.04.2019 Розпорядження

06.05.2019

06.05.2019 Облдержадміністрація

06.05.2019

26.04.2019 Міністерство освіти і науки України

06.05.2019

24.04.2019 Постанова КМУ

06.05.2019

03.05.2019 Доручення

07.05.2019

07.05.2019
07.05.2019
07.05.2019
07.05.2019
07.05.2019

06.05.2019 Підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і
організацій
03.05.2019 Доручення
03.05.2019 Фонд державного майна України
06.05.2019 Розпорядження
02.05.2019 Розпорядження
03.05.2019 BISsoft

07.05.2019
08.05.2019

06.05.2019 Розпорядження
06.05.2019 Куцурубська сільська рада

Номер документу

Назва документу

Про проведення регіонального семінару-тренінгу щодо удосконалення знань,
вмінь та навичок учасників з питань налагодження взаємодії в процесі
формування та реалізації державної, регіональної політики
13/02-34/1021
Щодо влючення проекту по об"єкту "Реконструкція напірної гозподарчопобутової каналізації від стадіону "Олімп" до перспективного плану
6/2-681/19
Щодо передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул.
Набережна, 29
140-р
Про надання згоди на списання майна Миколаївського обласного онкологічного
диспансеру Миколаївської обласної ради
138-р
Про надання згоди на списання майна Миколаївського обласного онкологічного
диспансеру Миколаївської обласної ради
136-р
Про внесення змін до складу робочої групи з розгляду питань, пов’язаних з
наданням дозволу на право користування пільгами з оподаткування, визначення
доцільності надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі,
цільової позики
б/н
Про стан організації та здійснення контролю в департаменті економічного
розвитку та регіональної політики ОДА
1/11-4215
Щодо участі у семінарі стосовно підготовки заявки на участь у конкурсі
створення центрів професійної досконалості
361
Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу
2272/0/05-61/3-19 Щодо підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про соціальноекономічний розвиток області
220/04-10/19
Про проведення семінару на тему: "Актуальні питання реалізації законодавства
про державну службу"
515/03-9

2273/0/05-61/3-19
10-15-8410
101-рк
95-рк
529
100-рк
486/04.03

До протоколу від 25.04.2019 № 6 чергового засідання ТЕБ і НС
Щодо упорядкування юридчних осіб
Про призначення Трайтлі О.О.
Про присвоєння чергового рангу державного службовця Васильєвій М.В.
Про призначення відповідального за координацію щодо прийняття виконаних
доопрацювань фуекціонану веб-сервісу "Інвестиційний Портал"
Про звільнення з посади Васильєвої М.В.
Про гарантування чпівфінансування проектної заявки на проект "Капітальний
ремонт частини нежитлової будівлі, адміністративного приміщення будинку
культури в с. Куцуруб вул. Очаківська, 126"

Дата
надходження
документу
08.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
08.05.2019 Департамент соціального захисту
населення ОДА

08.05.2019

06.05.2019 Благодатненська сільська рада

08.05.2019

08.05.2019 Депутат Миколаївської обласної ради
б/н
Чіпак І.
07.05.2019 Мінекономрозвитку
3903-06/19256-06 Щодо організації взаємодії з інвесторами та інвестиційного порталу
06.05.2019 Куцурубська сільська рада
485/04.03
Про направлення проектної заявки на проект "Капітальний ремонт частини
нежитлової будівлі, адміністративного приміщення будинку культури в с.
Куцуруб вул. Очаківська, 126"
03.05.2019 Мінрегіон
7/12/7336-19
Щодо підготовки до 7-го засідання СМК Латвія
07.05.2019 Облдержадміністрація
869/09-05-28/6-19 Про зняття з контролю протокольних доручень колегії ОДА
24.04.2019 Міністерство оборони України
220/2210
Щодо кораблів класу "корвет"
08.05.2019 Володимирівська сільська рада
02-15/213/2019 Про надання проектів для участі у конкурсному відборі, що можуть
Казанківського району
реалізовуватися за рахунок субвенції обласного бюджету
10.05.2019 Березанська селищна рада
09-06/909
Про направлення матеріалів для участі у конкурсному відбору проектів, що може
реалізовуватись за рахунок субвенціїобласного бюджету
02.05.2019 Розпорядження
96-рк
Про тимчасове виконання обов’язків директора регіонального ландшафтного
парку «Приінгульський»
07.05.2019 МЗС України
630/16-087-950 Щодо опрацювання технічного завдання на відрядження першого заступника
голови ОДА В.В. Боня та заступника голови ОДА Кушніра О.В.
03.05.2019 Розпорядження
97-рк
Про тимчасове виконання обов’язків директора регіонального ландшафтного
парку «Ґранітно-степове Побужжя»
08.05.2019 Казанківська селищна рада
780/03-15
Про надання проектів для участі у конкурсному відборі, що можуть
Казанківського району
реалізовуватися за рахунок субвенції обласного бюджету
08.05.2019 Володимирівська сільська рада
02-15/220/2019 Про надання проектів для участі у конкурсному відборі, що можуть
Казанківського району
реалізовуватися за рахунок субвенції обласного бюджету
08.05.2019 Група радників з впровадження
б/н
Щодо презентації тематичного дослідження "Регіональні полюси зростання як
державної регіональної політики в
підхід до регіонального розвитку - приклад федеральної землі Бранденбург
Україні
(Східна Німеччина)"
10.05.2019 Розпорядження
145-р
Про внесення змін до деяких розпоряджень голови Миколаївської обласної
державної адміністрації
07.05.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
14658/1/1-19
Щодо опрацювання пропозиції щодо імплементації Плану завдань і заходів з
України - міністр економічного
реалізації Експортної стратегії України на період 2017-2021 років
розвитку і торгівлі України
10.05.2019 Бузька сільська рада
315/04.01
Щодо надання для розгляду проектної заявки
10.05.2019 Синюхино-Брідська сільська рада
272
Щодо спрямування коштів для реалізації мікропроекту місцевого розвитку

08.05.2019
08.05.2019

08.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
10.05.2019

11.05.2019
11.05.2019

11.05.2019
11.05.2019

Номер документу

Назва документу

990/09

Про направлення протоколу засідання міжвідомчої робочої групи з питання
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці
та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати від
11.04.19 № 1
Про направлення проектних заявок на конкурс, що можуть реалізовуватись за
рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку ОТГ
Про підтримання проектів на конкурсі мікропроектів

452/02-20

Дата
надходження
документу
11.05.2019
11.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
03.05.2019 Первомайська РДА
07.05.2019 Мінекономрозвитку

11.05.2019

10.05.2019 Розпорядження

11.05.2019

06.05.2019 Мінкономрозвитку

11.05.2019
11.05.2019

06.05.2019 Посольство Республікии Корея В
Україні
02.05.2019 Антимонопольний комітет України

11.05.2019

10.04.2019 Веснянська сільська рада

249-09.07-19

11.05.2019

17.04.2019 Торгово-промислова палата України

377/02.1-15

11.05.2019
11.05.2019

02.05.2019 ПКВО "Фармація"
06.05.2019 Благодатненська сільська рада

281/06-01
453/02-20

11.05.2019

10.05.2019 Благодатненська сільська рада

460/02-20

13.05.2019

11.05.2019 ГУ статистики у Миколаївській
області
13.05.2019 Управління містобудування та
архітектури ОДА
13.05.2019 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
10.05.2019 ФОП Лисенко Валерій
Олександрович
06.05.2019 Облдержадміністрація

13.05.2019
13.05.2019

13.05.2019
13.05.2019

Номер документу

Назва документу

500-01.02-11
Щодо спрямування коштів для реалізації мікропроекту місцевого розвитку
3903-06/19126-03 Щодо погодження проекту паостанови КМУ "Про внесення змін до Плану
заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року"
146-р
Про надання згоди на списання майна обласної офтальмологічної лікарні
Миколаївської обласної ради
3901-06/18840-03 Щодо розгляду звернення Виконавчого директора Китайської Торгової Асоціації
стосовно ситуації, яка склалась навколо одного з членів КТА компанії CNBM та
її інвестицій в Україні
б/н
Подяка за інтерес до розвитку відносин між Республікою Корея та Україною
500-29/05-5764

Про участь у навчальному курсі "Система державної допомоги в Україні", який
відбудеться 30-31 травня 2019 року в м. Одеса
Про гарантування виділення коштів на співфінансування проекту "Від
благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров"я дітей"
Оригінал. Про проведення чергового щорічного українсько-австрійського бізнесфоруму "Ukraine" у період 20-23 травня 2019 року
Про надання інформації
Про гарантування виділення коштів на реалізацію проектів "Придбання
звукового обладнання для Будинку культури с. Садове Арбузинського району"

652-01-10/2

Про направлення проектної заявки на конкурс, що може реалізуватися за рахунок
субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку ОТГ
Про порушення законодавства в галузі статистики КП "Миколаївський
міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради
Про ознайомлення з проколом засідання комітету доступності осіб з інвалідності

236/04-10/19

Про участь у семінарі на тему : "Організація та здійснення публічних закупівель"

07-39/1615-19

б/н
892/0/05-5/2-19

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Оригінал. Про підготовку проекту розпорядження голови ОДА на закордонне
відрядження першого заступника голови ОДА Боня та заступника голови ОДА
Кушніра О.В. до Республіки Австрія та Угорщини

Дата
надходження
документу
13.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
10.05.2019 Народний депутат України Козир
Б.Ю.

Номер документу

Назва документу

46/1-19

13.05.2019

10.05.2019 Департамент соціального захисту
населення ОДА

961/09

13.05.2019

13.05.2019 Управління ЖКГ ОДА

1054/01-05

13.05.2019

11.05.2019 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
07.05.2019 Фізична особа Калініна Галина
Ігорівна
23.04.2019 Національна академія державного
управління при Президентові України

231/02-7/19

Депутатське звернення щодо реалізації проекту "Нове будівництво модульної
котельні Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 13 в с. Нечаяне,
Миколаївського району"
Про направлення протоколу засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати, пнсій, стипендій та інших
соціальних виплат від 11.04.19 (Протокол № 1)
Про надання інформації про обсяги капітальних вкладень на розвиток об"єктів
ЖКГ за всіма джерелами фінансування
Про відрядження для участі у проведенні навчання головного спеціаліста ДЕРРП
ОДА Дворніченко М.М.

14.05.2019
14.05.2019

14.05.2019

08.05.2019 Вітовський РДА

14.05.2019

13.05.2019 ФОП Шевченко Дмитро
Миколайович
14.05.2019 Організаційний відділ апарату ОДА

14.05.2019
14.05.2019

14.05.2019
15.05.2019
15.05.2019

14.05.2019 Департамент видатків бюджету
органів влади Міністерства фінансів
України
13.05.2019 Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій
15.05.2019 Представництво "Київський Діалог" у
Миколаївській області
10.05.2019 Прокуратура Миколаївської області

15.05.2019

14.05.2019 Державна установа "Офіс із
залучення та підтримки інвестицій"

15.05.2019
15.05.2019

10.05.2019 Консульство Королевства Норвег
15.05.2019 Облдержадміністрація

б/н
1/15-12-293

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
теритріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Про прийом на навчання та День відкритих дверей Національної академії
державного управління при Президентові України

1517/01-15/15-19 Про внесення змін до Перспективного плану розвитку території Вітовського
району на 2019-2021 роки
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
теритріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
б/н
Про надання пропозицій до плану основних заходів, що проводяться ОДА у
червні 2019 року
б/н
Щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
б/н
б/н
05/2-427вих-19
09-02/194

11/05.19
928/0/05-23/2-19

Щодо поширення інформації про конкурс грантів "Євроінтеграція працює" на
сайті ДЕРРП ОДА
Щодо навчальної програми "Розвиток міських просторів та створення третіх
місць"
Про Про опрацювання публікації "Приватизація для своїх" щодо приватизації
об"єктів комунальної власності області
Про проведення зустрічі керівників департаментів ОДА та агенсій розвитку
півдня України "Шляхи підвищення інвестиційної привабливості півдня
України"
Про участь у відкритті Консульства
Про проведення вступних випробувань 12-13 червня 2019 року до ОРІДУ НАДУ
при Президентові України

Дата
надходження
документу
15.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
14.05.2019 Мінрегіон

15.05.2019
16.05.2019

10.05.2019 Миколаївський Регіональний Центр
Підтримки Бізнесу
15.05.2019 Вознесенська міська рада

16.05.2019

11.05.2019 Розпорядження

16.05.2019

16.05.2019 Асоціація суднобудівників України
"Укрсудпром"
10.05.2019 Первомайська міська рада
15.05.2019 Міжрегіональне управління НАДС в
Одеській, Миколаївській та
Херсонській областях, АРК та м.
Севастополі
15.05.2019 Регіональна ТПП Миколаївської
області
14.05.2019 ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"
15.05.2019 Мінекономрозвитку
14.05.2019 Обласний військовіий комісаріат
15.05.2019 Департамент фінансів ОДА
16.05.2019 Облдержадміністрація
17.05.2019 CIS Events Group

16.05.2019
16.05.2019

16.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019

17.05.2019
17.05.2019

17.05.2019

03.05.2019 Адвокатське об"єднання
"Муніципальна адвокатура"
16.05.2019 Секретаріат КМУ
16.05.2019 ГУ статистики у Миколаївській
області
13.05.2019 Розпорядження
17.05.2019 Миколаївський обласний центр
паліативної допомоги та інтегрованих
послуг Миколаївської обласної ради

Номер документу

7/19.1/7832-19
1005/01-005

Назва документу

Щодо засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку
Про проведення круглого столу "Індустрія морсьокого сервісу"

1039/01/01-02/11 Про розгляд на відповідність проекту Плану соціально-економічного розвитку
Територіальної громади міста Вознесенська на 2019-2022 роки
148-р
Про порядок забезпечення оприлюднення на Smart порталі - єдиному
інформаційному просторі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування Миколаївської області
22/43-19
Щодо участі у загальних Зборах Асоціації та круглого столі
3330/03.01-15
129/ТО 03-13

Про внесення змін про Перспективного плану розвитку міста
Про затвердження пілотного проекту із впровадження інформаційної системи
управління людськими ресурсами

512/13

Щодо реалізації проекту в рамках програми "Басейн Чорного моря 2014-2020"

08/5-3400
3904-05/20256-06
3/3059
031-09/1391
941/0/05-23/2-19
б/н
18-08
10054/0/2-19

09-15/15/236-19
149-р

860/05

Про святкування ювілею ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"
Щодо формування переліку проектів державно-приватного партнерства
Про направлення представників штабу зони територіальної оборони
Про надання представника для експертних зустрічей
Про підвищення кваліфікації у травні-червні 2019 року
Міжнародний Форум "Бізнес та ІТ. Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо ІоТ.
Навколо ІР. Навколо безпеки"
Про надання інформації щодо проектів Регіональних цільових програм на 2019
рік
Про надання інформації про стан реалізації проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів ДФРР та фінансувалися за
рахунок зазначених коштів у минулих роках
Зовнішня торгівля послугами Миколаївської області у 1 кварталі 2019 року
Про розподіл обов’язків між головою облдержадміністрації, першим
заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату
облдержадміністрації
Про підписання договору оренди нерухомого майна

Дата
надходження
документу
17.05.2019

17.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
17.05.2019 Обласна спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа
олімпійського резерву з вітрильного
спорту "Обласний яхт-клуб"
13.05.2019 ГУ ДФС у Миколаївській області

20.05.2019

14.05.2019 Міністерство освіти і науки України

20.05.2019

20.05.2019

15.05.2019 Віце-премєр-міністр з питань
Європейської та Євроатлантичної
інтеграції України
20.05.2019 Облдержадміністрація

21.05.2019

20.05.2019 Облдержадміністрація

21.05.2019
21.05.2019

21.05.2019 Обласна рада
20.05.2019 Обласна рада

21.05.2019
21.05.2019

21.05.2019 Обласна рада
21.05.2019 Спілка підприємців МСППУ

21.05.2019

20.05.2019 ТОВ "Авто-МПГС"

21.05.2019
21.05.2019

15.05.2019 ПКВО "Фармація"
13.05.2019 Департамент соціального захисту
нселення ОДА
13.05.2019 Військова частина А2802

21.05.2019

21.05.2019

15.05.2019 Прем"єр-міністр України
16.05.2019 Генеральне консульство Республіки
Польша в Одесі
16.05.2019 Мінрегіон

21.05.2019

20.05.2019 ПП "ТЕНДЕР-ЮГ"

21.05.2019
21.05.2019

Номер документу

61

Назва документу

Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області,
яке знахоидться за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 7

1455/10/14-29-50- Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
05-08
1/11-4580
Щодо державного сприяння забезпеченню участі українського бізнесу у
фінансуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної
діяльності
1192/10/1-19
Щодо відзначення Дня Європи в Україні у 2018 році
266/35-05-58/6-19 Про результати проведення моніторингу організації роботи із зверненнями
громадян
2382/0/05-48/3-19 Про надання кандидатури щодо включення до складу робочої групи з питань
забезпечення чинного законодавства щодо використання земель с/г призначення
та сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів
363-03/05-19
Про надання інформації та участі у засіданні постійної комісії обласної ради
362-03/05-19
Про надання дорученя стосовно доопрацювання текстового варіанту прийнятого
обласною радою рішення № 22 "Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2019 рік"
372-03/05-19
Про надання презентаційної та сувенірної продукції
б/н
Щодо участі в Італійсько-українському бізнес-форумі, який відбудеться 13.06.19
в Римі
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області
б/н
Про направлення рахунку на оплату
1001/02
Щодо виключення показника з рейтингу соціально-економічного розвитку
1687
13943/1/1-19
К6-Одес.220
7/7.1/7987-19
б/н

Про надання даних про основні важливі державні об"єкти, сили та засоби та
соціально-демографічного паспорту області
Щодо звіту про результати аудиту ефективності використання коштів ДФРР
Про виставку з нагоди "Днів Щецина в Одесі"
Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань загального
та спеціального фондів державного бюджету в розрізі інвестиційних програм
(проектів)
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області

Дата
надходження
документу
22.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
16.05.2019 Рішення обласної ради

22.05.2019

22.05.2019 Первомайська міська рада

22.05.2019
22.05.2019

22.05.2019 Департамент фінансів ОДА
21.05.2019 ГО "Бугський Гпрд Миколаїв"

22.05.2019

16.05.2019 Рішення обласної ради

35

22.05.2019

16.05.2019 Рішення обласної ради

24

22.05.2019

19.05.2019 Рішення обласної ради

29

23.05.2019

08.05.2019 РВ ФДМ України по Миколаївській
області

09/513

23.05.2019

21.05.2019 Розпорядження голови
облдержадміністрації від 09 лютого
2011 року № 23-р «Про затвердження
Регламенту
Миколаївської обласної державної
23.05.2019 Облдержадміністрація

160-р

23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019

ТОВ АРТИКУС
23.05.2019 Миколаївське міське відділення
Управління виконавчої дирекції ФСС
України в Миколаївській області

23.05.2019

22.05.2019 Мінекономрозвитку

23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019

Номер документу

Назва документу

8

Про призначення Синичків Х.М. на посаду директора комунального
підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради
Про розгляд у 2 етапі конкурсного відбору мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2019 році
Про уточнення показників обласного бюджету на 2019 рік
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про інформацію щодо звільнення директора комунального підприємства
"Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, розташованого за
адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40, зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну
власність територіальних громад сіл, селищь, міст Миколаївської області
Про затвердження містобудівної документації "Схема планування території
Миколаївської області – внесення змін"
Про направлення копії акту за квітень 2019 року, здійсненої перевірки в рамках
виконання доручення Прем"єра-міністра України В. Гройсмана від 21.06.2018 №
19693/1/1-18
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 09 лютого
2011 року № 23-р «Про затвердження Регламенту Миколаївської обласної
державної адміністрації»

3585/09.01-15

031-09/1465
б/н

976/0/05-13/2-19
б/н
801-15

Про надання інформації про потребу і пріорітетні напрями підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців
Про направлення матеріалів
Про новий порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань
та аварій на виробництві

4003-08/21440-06 Про надання інформації щодо стану виділення в 2019 році коштів для
співфінансування проектів в рамках програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства 2014-2020 за рахунок місцевих бюджетів
17.05.2019 НАДС
49/30/22-19
Про надання інформації про потребу і пріорітетні напрями підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців
20.05.2019 Депутат Миколаївської районної ради
б/н
Щодо реалізації механізму підтримки громад шляхом подання мікропроектів
Нерода Руслан Сергійович
20.05.2019 Обласна рада
360-03/05-19
Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації про їх
діяльність

Дата
надходження
документу
23.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
22.05.2019 Представництво в Одесі МЗС
України

23.05.2019
23.05.2019

13.05.2019 ТОВ "Миколаївський глиноземний
завод"
22.05.2019 Розпорядження

23.05.2019

10.05.2019 Первомайська міська рада

23.05.2019

21.05.2019 Асоціація суднобудівників
"Укрсудпром"
21.05.2019 Віце-прем"єр-міністр України міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України
21.05.2019 Новопетрівська сільська рада

23.05.2019

23.05.2019

23.05.2019

15.05.2019 ПКВО "Фармація"
20.05.2019 Обласна рада
17.05.2019 Асоціація суднобудівників
"Укрсудпром"
23.05.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
10.05.2019 Доручення

23.05.2019
24.05.2019
24.05.2019

21.05.2019 Управління з питань НС ОДА
23.05.2019 ТОВ "Артикус"
19.04.2019 Доручення

24.05.2019
24.05.2019

24.05.2019 Облдержадміністрація
16.05.2019 Рішення обласної ради

24.05.2019

24.05.2019 Облдержадміністрація

23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019

Номер документу

Назва документу

Про призначення Генеральним консулом Республіки Вірменія в Одесі з
консульським округом, що охоплює території Одеської, Херсонської,
Миколаївської та Кіровоградської областей
НГЗ-Исх-01-19-402 Клопотання про нагородження Почесними грамотами Миколаївської ОДА
працівників ТОВ "МГЗ"
117-рк
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «Б» - директора департаменту економічного розвитку та регіональної
політики Миколаївської обласної державної адміністрації
3330/03.01-15
Про включення до Перспективного плану розвитку міста Первомайськ 2019-2021
роки проекту "Підтримка комунального підпримства "Первомайськводоканал"
Первомайської міської ради для забезпечення безперебійного водопостачання м.
Первомайськ"
23/21-19
Щодо участі у засіданні Круглого столу на тему "Відродження суднобудування
України"
16898/1/1-19
Про розгляд звернення Комітету ВРУ з питань бюджету від 13.05.19 № 04-13/10688 (91720) щодо результатів аудиту використання коштів ДФРР
713/17-149-563

127/03-05-19
315/06-01
359-03/05-19
24-19
б/н

Про направлення проекту на конкурсний відбір мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету
Щодо надання інформації стосовно КП "Профілактична дезінфекція"
Про протокольні доручення, надані на 26 позачерговій сесії обласної ради
Щодо участі у Загальних зборах Асоціації "Укрсудпром", які відбудеться у м.
Миколаєві 29.05.19 на території судноверфі "Артіль"
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і серенього підприємництва
у Миколаївській області на 2019 рік

2352/0/05-60/3-19 Про прийняття майна (комплектів ІР-телефонії) )відповідно до укладеного
договору
315-01-07-23
Про запрошення на засіданя регіональної комісії з питань ТЕБ і НС при ОДА
38
Про договір оренди нерухомого майна
2571/0/05-60/3-19 Про аналіз обсягу повноважень структурних підрозділів ОДА, які потребують
внесення змін у зв"язку утворенням ОТГ
949/13-05-58/6-19 Про упорядкування обліку обладнення ІР-телефонії
23
Про скасування рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 "Про
управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської
області"
951/09-05-30/6-19 Про засідання робочої групи з підтримки та впровадження заходів з
добровільного об"єднання територіальних громад

Дата
надходження
документу
24.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
16.05.2019 Рішення обласної ради

Номер документу

Назва документу

16

24.05.2019
24.05.2019

23.05.2019 Облдержадміністрація
25.04.2019 Закон України

985/0/05-22/2-19
2708-VIII

24.05.2019

25.05.2019 Постанова ВРУ

24.05.2019
24.05.2019
24.05.2019

23.05.2019 Облдержадміністрація
22.05.2019 Канцелярія по іноземним справам
провінції Шаньсі
25.04.2019 Закон України

27.05.2019
27.05.2019

24.05.2019 ТОВ "ЕЙ ДЖИ КОМ"
27.05.2019 U-LEAD

27.05.2019

27.05.2019

23.05.2019 Адміністрація центрального району
Миколаївська міська рада
22.05.2019 Грейгівська сільська рада
Вітовського району
27.05.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
20.05.2019 Господарський суд Миколаївської
області
27.05.2019 Управління містобудування та
архітектури ОДА
21.05.2019 Управління культури,
національностей та релігій ОДА
23.05.2019 Usaid

Про внесення змін до Порядку використання коштів, що надходять до місцевих
бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва
Про підвищення кваліфікації у червні 2019 року
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження
українських лісів
Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації
Північноатлантичного договору
Про підвищення кваліфікації у липні 2019 року
Про проведення першої міжнародної конференції по розвитку братських
відносин пров. Шаньси
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом
Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної
води у м. Маріуполі
Щодо національного проекту "Вектор на успіх"
Щодо проведення тренынгу з питань публычних закупывель ы роботи в системы
ProZorro
Щодо надання для участі у конкурсному відборі мікпропроектів на 2019 рік

28.05.2019

16.05.2019 Рішення обласної ради

28.05.2019
28.05.2019
28.05.2019

16.05.2019 Рішення обласної ради
16.05.2019 Рішення обласної ради
27.05.2019 Миколаївський обласний центр
зайнятості
29.05.2019 Депутат обласної ради Дранов В.І.

27.05.2019
27.05.2019

27.05.2019
27.05.2019
27.05.2019

29.05.2019

2705-VIII
986/0/05-22/2-19
б/н
2710-VIII

376_97
б/н
296/06.01-46/19
369/04.03
б/н

915/1429/19
42-20-28
б/н
5/23/2019-1
25

31
22
18/02/1721-19
б/н

Щодо надання для участі у конкурсному відборі мікпропроектів на 2019 рік
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2019 рік
Ухвала про залишення позовної заяви без руху
Щодо матеріалів містобудувної документації
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ міст області
Щодо участі у круглому столі щодо реформування законодавства у сфері засобів
торговельного захисту, який відбудеться 30.05.2019
Про припинення діяльності закладів охорони здоров"я Миколаївської обласної
ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у комунальні некомерційні
підприємства
Про внесення зміни до рішення обласної ради від 17.10.2014 № 8
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік
Щодо формування переліку проектів державно-приватного партнерства
Щодо виділення коштів Вознесенському геріатричному пансіонату

Дата
надходження
документу
29.05.2019

29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
27.05.2019 Приватне виробничоналагоджувальне підприємство
"НІКОІНТЕРМ"
29.05.2019 Обласна рада
23.05.2019 Воронцовська сільська рада
27.05.2019 Інгульська сільська рада
Баштанського району
23.05.2019 Облдержадміністрація
16.05.2019

Рішення обласної ради

29.05.2019

16.05.2019 Рішення обласної ради

29.05.2019
29.05.2019

28.05.2019 Доручення
28.05.2019 Миколаївська районна державна
адміністрація
21.05.2019 Облдержадміністрація
29.05.2019 Відділ з питань територіальної
організації влади та місцевого
самоврядування ОДА
27.05.2019 Мінрегіон

29.05.2019
29.05.2019

30.05.2019

30.05.2019

28.05.2019 Народний депутат України Козир
Борис Юрійович

30.05.2019

29.05.2019 ПКВО "Фармація"

30.05.2019

22.05.2019 Первомайської міської ради

30.05.2019

22.05.2019 ПКВО "Фармація"

30.05.2019

23.05.2019 Регіональне відділення Фонду
державного майна України по
Миколаївській області
30.05.2019 Управління охорони здоров"я ОДА
30.05.2019 Вознесенська РДА

31.05.2019
31.05.2019

Номер документу

б/н

Назва документу

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

Про підтримку мікропроектів місцевого розвитку
Про направлення проекту для участі у конкурсному відборі міпропроектів, що
можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету
179/04.03
Про пропозицію територіальної громади Інгульської сільської ради
Баштанського району Миколаївської області
б/н
План основних заходів, що проводяться обласною держаною адміністрацією у
червні 2019 року
10
Про внесення змін та доповнень до обласної Цільвої соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії якої продовжено на
період до 2019 року включно
20
Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" строк
дії якої продовжено на період до 2019 року включно
2694/0/05-61/3-19 Про направлення протоколу № 7 від 23.05.19
795/02-16-19
Про направлення інформації
414-03/05-19
160/01/04-03

941/12-05-28/6-19 Про надання розрахунку потреби у видатках на 2020 рік
96/09-11
Про надання пропрозицій до Перспективного лпану формування територіальних
громад Миколаївської області
7/36/8544-19

51/1-19

365/06-01
3585/03.01-15
341/06-01
14-02-00896

2732-11-4
331/02.02-12

Про проведення на території Словацької Республіки 15-го засідання українськословацької Міжуурядової комісії з питань транскордонного співробітництва
Щодо проекту "Підвищення якості медичного обслуговування в Миколаївській
центральній районній лікарні шляхом придбання медичного обладнання"
Про включення об"єкту нерухомості до інформації щодо наявності об"єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про включення проектів до конкурсного відбору мікпропроектів місцевого
розвитку
Щодо продовження терміну дії договру або застосування процедури припинення
Договору оренди
Щодо упорядкування юридичних осіб, суб"єкт управління яких є Миколаївська
ОДА
Про включення проекту на конкурс з відбору мікропроектів
Про включення проекту на конкурс з відбору мікропроектів

Дата
надходження
документу
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
16.05.2019 Торгово-промислова палата України
28.05.2019 Миколаївська РДА
27.05.2019 Воскресенська селищна рада

31.05.2019

22.05.2019 Розпорядження КМУ

341-р

31.05.2019
31.05.2019

437
12/27

31.05.2019

22.05.2019 Постанова КМУ
27.05.2019 Національна асоціація підприємстввиробників каркасних конструкцій
"Анклав"
24.05.2019 Виконавчий комітет Миколаївської
міської ради
29.05.2019 Бузьська сільська рада
Вознесенського району
20.05.2019 Воскресенська селищна рада

31.05.2019

29.05.2019 Мінекономрозвитку

31.05.2019

22.05.2019 Первомайська міська рада

31.05.2019

29.05.2019 Упрпвління молоді та спорту ОДА

31.05.2019

29.05.2019 Обласна рада

416-03/05-19

31.05.2019
31.05.2019

29.05.2019 Обласна рада
28.05.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
29.05.2019 Чорноморська сільська рада
Очаківського району
29.05.2019 Управління з питань ЦЗ
Миколаївської ОДА
27.05.2019 Управління з питань ЦЗ
Миколаївської ОДА

414-03/05-19
17523/1/1-19

31.05.2019
31.05.2019

31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019

31.05.2019
31.05.2019

30.05.2019 Облдержадміністрація
30.05.2019 Облдержадміністрація

Номер документу

1239/03.24-7.1
795/02-16-19
1058/02-54

Назва документу

Щодо участі у заходах з проведення "Українського експотного тижня - 2019"
Про включення проекту на конкурс з відбору мікропроектів
Щодо недопущення погіршення ситуацій, що приведе до зниження показників
соціально-економічного розвитку
Про передачу нерухомого майна у спільну власність територіальних громад
Єланецького району
Питання українського правопису
Про надання інформації щодо можливих форм та напрямів співпраці

Про проведення термінового проведення планово-попереджувального ремонту
водопостачання
Про направлення проектної заявки для розгляду її в конкурсі мікпроектів на 2019
рік
1490/02-54
Про надання інформації про стан реалізації проектів, що включені до
Перспективного плану розвитку на 2019-2021 роки
3611-07/22460-06 Запрошення на Всеукраїнську конференцію "Регіональна/місцева політики МСП:
від теорії до сталого розвитку"
3609/03.01-15
Про направлення переліку проектів, які мають проектну-кошторисну
документацію
04-506
Про прийняття проектних заявок для конкурсного відбору інвестиційних програм
і проектів, що можуть реалізуватися в 2019 році за рахунок коштів субвенції з
облансого бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів
2456/02.02.0122/17/14/19
347/04.03

349/04.03
351/04-07-23
280-01-07-23

Про надання інформації щодо суб"єктів господарювання, які перебувають на
обліку спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про надання інформації
Про розгляд листа Мінмолодьспорту щодо передачі санаторію-профілакторію
"Інгул"
Про гарантування співфінансування прокту "Реконструкція (утеплення) будівлі
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Чорноморка Очаківського району"
Про внесення змін до договорів оренди приміщень
Щодо внесення змін до розпорядження голови ОДА від 21.12.15 № 408-р "Про
територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту Миколаївської області"

984/15-05-28/6-19 Про вжиття заходів з питань військового обліку та бронювання
981/21-05-54/6-19 Про надання інформації щодо економічного та соціального розвитку регіону на
2019, 2020, 2021 роки

Дата
надходження
документу
31.05.2019
31.05.2019

Дата
Джерело інформації
створення
документу
17.04.2019 Постанова КМУ
28.03.2019 Конгрес Ініціатив

Номер документу

409
б/н

Назва документу

Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо відкритих даних
Про запрошення на конгрес Європи

