Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

01.06.17

25.05.17

6147/16-240-730

01.06.17

30.05.17

Посольство України у Сполучених
Штатах Америки
Мінсоцполітики

01.06.17

30.05.17

04-01/1787

01.06.17

24.05.17

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України
Постанова КМУ

01.06.17

01.06.17

РЛП "Кінбурська коса"

01.06.17

24.05.17

Розпорядження КМУ

349-р

01.06.17

29.05.17

Розпорядження голови ОДА

184-р

01.06.17

25.05.17

Інститут реформ публічної
адміністрації

027/03

02.06.17

02.06.17

Департамент фінансів ОДА

041-23/1609

02.06.17

30.05.17

Мінрегіон

02.06.17
02.06.17
06.06.17

30.05.17
29.05.17
25.05.17

4102-15/17864-06
б/н
38/02-2984

06.06.17

25.05.17

Мінекономрозвитку
План
Відокремлений підрозділ
"Південна електроенергетчна
система"
Миколаївська обласна рада

Щодо фінансування муніципальних проектів Міжнародною фінансової
корпорацією
Про надання пропозицій щодо забезпечення підвищення мінімальної
заробітної плати
Про надання пропозицій щодо поїдок (візитів, відвідувань) Глави держави
до регіонів на друге півріччя 2017 року
Про заствердження Порядку подання органу ліцензування документів в
електронній формі
Про внесення змін до розшифровки на 2017 рік (в частині заміни
"придбання комп"ютера" та "придбання системного блоку"
Про підписання Спільної заяви про подальше співробітництво щодо
підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва
України між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки
Німеччина
Про підготовку та проведення у 2017-2018 роках технічної інвентаризації
захисних спорудцивільного захисту
Зверення щодо методологічної та організаційної підтримки в процесі
розгляду, прийняття та реалізації розпорядження голови Миколаївської
ОДА щодо публічних закупівель
Про надання інформації щодо забезпечення підвищення мінімальної з/п (до
листа Мінсоцполітики від 30.05.2017 №11084/02-17/28)
Про надання інформації про стан підготовки і реалізації стратегіїта/або
плану соц.-економ.розвитку ОТГ
Про застосування та скасування спеціальних санкцій
План основних заходів, що проводяться ОДА у червні 2017 року
Про надання кандидатури для включення до складу комісії зі списання
нерухомого майна Південної ЕС

06.06.17

31.05.17

6133/36-200-417

06.06.17

06.06.17

06.06.17

01.06.17

Посольство України в Республіці
Болгарія
КП "Миколаївський міжнародний
аеропорт"
КП "Миколаївоблтеплоенерго"

11084/2-17/28

363
86

7/31-5746

438-03/05-17

Про надання матеріалів щодо використання коштів обласного цільового
фонду охорони навколишнього природного середовища за 2016 рік та січеньтравень 2017 року
Щодо організації зустрічі з Почесним консулом України в м.Русе

02/06-17

Щодо внесення змін до договору оренди від 01.04.2005 №8/1-05

1851/06

Про відстрочення терміну подання проекту фінансового плану підприємства
на 2018 рік

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

06.06.17
06.06.17
06.06.17
06.06.17

06.06.17
06.06.17
06.06.17
02.06.17

РЛП "Приінгульський"
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Кінбурська коса"
Облдержадміністрація

06.06.17

30.05.17

07.06.17

06.06.17

07.06.17

07.06.17

Національний університет
кораблебудування імені адмірала
Макарова
КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції"
Доручення

2503/0/05-61/3-17

07.06.17
07.06.17
07.06.17
07.06.17
07.06.17

06.06.17
06.06.17
06.06.17
06.06.17
07.06.17

РЛП "Тилігульський"
РЛП "Приінгульський"
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

106
58
90
89
89

07.06.17
07.06.17

07.06.17
06.06.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Тилігульський"

90
107

07.06.17

11.05.17

Розпорядження КМУ

07.06.17

07.06.17

Деп.соц.захисту населення ОДА

1426/10

08.06.17

06.06.17

Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України

21582/1/1-17

08.06.17
08.06.17

06.06.17
06.06.17

08.06.17

07.06.17

Сектор моб.роботи ОДА
ФОП Михайлов Віталій
Анатолійович
Мінрегіон

54
105
88
1047/20-05-28/6-17

60-05/2274

16

310-р

б/н
б/н
7/19-6009

Назва документу

Про фінансування і І половині червня 2017 року
Заявка нан фінансування в червні 2017р. На заробітну плату
Заявка на фінансування за 1-шу половину червня
Про відкриття контрольної перевірки стану реалізації заходів державної
політики в сфері цивільного захисту та організації роботи з питань
техногенної і пожежної безпеки в Миколаїській області
Щодо утворення Басейнової ради, розроблення Мик.обл.регіональної
програми раціонального водокористування, створення митної зони
Щодо погодження розміру оплати праці керівника підприємства
Про надання пропозицій до плану дій Миколаївської ОДА на ІІІ квартал
2017 року
Заявка на фінансування в червні 2017р.
Про фінансування у червні місяці 2017 року
Заявка на фінансування за червень 2017 року
Заявка на фінансування за червень 2017 року
Про фінансування у червні 2017р. На заробітну плату та оплату
електроенергії
Про фінансування у червні 2017 р. на відрядження та податок на землю
Заявка на фінансування в червні 2017р. На оплату послуг та періодичних
видань
Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Про надання тез виступу та пропозицій до протокольних доручень засідання
обл.тристоронньої соц-економ.ради
Про опрацювання депутатського звернення Вадатурського А.О. щодо
внесення змін до переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році
за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соц.-економ.розвитку окремих територій
Щодо розгляду листа Мін.оборони України
Скарга на дії та рішення державної виконавчої служби в порядку ст.121-2
ГПК України
Факсограма щодо проведення практичного семінару для представників ОТГ
на тему: "Актуальні питання територіальних громад"

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

08.06.17

06.06.17

Мінекономрозвитку

08.06.17

26.05.17

Указ Президента України

08.06.17

06.06.17

Секретаріат КМУ

08.06.17

02.06.17

Мінекономрозвитку

08.06.17

07.06.17

Миколаївський професійний ліцей
торгівлі та ресторанного сервісу

08.06.17

01.06.17

Фізична особа Лисканич В.П.

08.06.17

08.06.17

Облдержадміністрація

08.06.17
08.06.17

07.06.17
07.06.17

Облдержадміністрація
Розпорядження голови ОДА

08.06.17

07.06.17

Мінекономрозвитку

08.06.17

06.06.17

РЛП "Кінбурська коса"

09.06.17

01.06.17

Миколаївська обласна рада

09.06.17

09.06.17

09.06.17

17.05.17

КП Дирекція капітального
будівництва та реконструкції"
Інгульський відділ державної
виконавчої служби м.Миколаїв
Головного територіального
управління юстиції у Мик.обл.

Номер документу

Назва документу

2101-23/18715-06

Про надання пояснень щодо повернення громадянину Левченко О.О. коштів
з рахунку місцевого бюджету
Про заходи, пов"язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового
режиму для громадян України
Щодо опрацювання листа АПУ від 02.06.2017 №04-01/1877 щодо
першотравневих мітингів в містах Очаків та Первомайськ
Микол.обл.стосовно врегулювання питань щодо соц-економ.ситуації в
країні
Про надання інформації щодо виконання п.2.2. рішення Ради нац.безпеки і
оборони щодо заборони розміщення коштів держ.підприємств, установ,
організацій та госп.товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні
права держави, у банках
Про направлення Деменнікової Т.А. для участі в державній кваліфікаційній
атестації 29.06.2017

146/2017
22105/1/1-17

3223-09/18688-01

01-15/95
б/н

Щодо можливості придбання частини будівлі колишньої аптеки в смт.Криве
Озеро, вул.1-го Травня, 5
1067/14-05-28/6-17 Про надання інформації про дні народження керівників підприємств області
із фотокарткою
1063/12-05-28/6-17 Про надання Бюджетного запиту на 2018 рік
209-рк
Про продовження строку тимчасового виконання обов"язків директора
регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя"
4602-05/18949-06 Про надання інформації до засідань Ради з просування експорту при
Мінекономрозвитку
91
Щодо погодження переліку платних послуг, які надаватимуться РЛП у 2017
році
922-16-05-17
Про розгляд листа Федерації тенісу на візках України щодо прийняття до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області ВСК "Спартак", що знаходиться за адресою: м.Миколаїв, Бузький
бульвар, 16
18/2017
Фінансовий план підприємства на 2017 рік
20918

Запит державного виконання щодо стягнення з Сорочан О.О. на користь
ПАТ "Український інноваційний банк" заборгованості

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

09.06.17

31.05.17

ТОВ "Н АВТО"

09.06.17

01.06.17

Народний депутат України
Вадатурський А.О.

VIII/328-1371

09.06.17

07.06.17

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

21519/1/1-17

09.06.17

06.06.17

Миколаївський обласний
військовий комісаріат

3/3823

09.06.17

09.06.17

Розпорядження голови ОДА

210-рк

09.06.17

06.06.17

323/1

12.06.17
12.06.17

08.06.17
31.05.17

Державна екологічна академія
післядипломної освіти та
управління
Облдержадміністрація Доручення
Кабінет Міністрів України

12.06.17

26.05.17

12.06.17

07.06.17

12.06.17

31.05.17

12.06.17

12.06.17

12.06.17

12.06.17

Державна регуляторна служба
України
Державна Регуляторна Служба
України
Кабінет Міністрів України
Департамент соціального захисту
ОДА
КЗ "Миколаївський центр
соціально-психологічної
реабілітаціїдітей" Миколаївської
облради

Номер документу

Назва документу

94

Позовна заява до Управління з питань молоді та туризму ОДА та
Миколаївської облради щодо дитячого оздоровчого табору імені лейтенанта
Шмідта П.П.
Депутатське звернення Вадатурського А.О. щодо врахування у відборі
проектів на фіннансування з ДФРР в 2017 році ряд проектів зі
Снігурівського, Березнегуватського та Новобузького районів Мик.обл.
Звернення народного депутата України Корнацького А.О. щодо внесення
змін до Розпорядження КМУ №310-р від 11.05.2017 у розділі "назва об"єкта
(заходу), його місцезнаходження" слова "Капітальний ремонт покрівлі
Новокрасненської ЗОШ І-ІІІ ст., смт.смт.Арбузинка" замінити на
"Капітальний ремонт покрівлі Новокраксненської ЗОШ І-ІІІ ст.
Арбузинського району, с.Новокрасне, вул.Величка, 23"
Щодо проведення спільного штабного тернування за темою: "Уточнення
Плану територіальної оборони у військово-сухопутній зоні відповідальності
та управління підрозділами (силами) під час ведення територіальної
оборони"
Про звільнення директора регіонального ландшафтного парку
"Тилігульський"
Щодо проведення тренінгу з питань екологічно обгрунтованого поводження
та видалення поліхларованих дифенілів в Україні

1466/08

Про надання інформації та плану заходу за участю голови ОДА
Постанова Про затвердження технічного регламенту енергетичного
маркування побутових барабанних сушильних машин
Про надання інформації щодо розміщення на офіційному веб-сайті органу
ліцензування інформації
Рішення № 63-Т від 24.05.2017 про відмову в погодженні проекту
регуляторного акта
Постанови Про затвердження Технічного регламенту енергетичного
маркування пилососів
Про зміну адреси Департаменту Соціального захисту

01-552

Про надання дозвілу на укладання договору оренди нерухомого майна

2516/0/05-60/3-17
380
3644/0/20-17
3590/0/20-17
381

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

12.06.17

29.05.17

Фонд державного майна

10-24-10560

13.06.17

12.06.17

397/01-07-23

13.06.17

12.06.17

Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА
Нечаянська сільська рада
Миколаївської області

13.06.17

07.06.17

13.06.17

13.06.17

Національне агенство України з
питань державної служби
Доручення

13.06.17

08.06.17

Мінрегіон

13.06.17
13.06.17

13.06.17
15.05.17

РЛП "Кінбурська коса"
Протокол

92
б/н

14.06.17

14.06.17

РЛП "Приінгульський"

60

14.06.17

14.06.17

Управління охорони здоров"я

14.06.17

12.06.17

Облдержадміністрація

14.06.17
14.06.17

13.06.17
14.06.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

14.06.17

08.06.17

Пепрший віце-прем"єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

14.06.17

17.05.17

Закон України

353-04-08-17

74/13/22-17
2605/0/05-61/3-17
7/31-6107

19-2769-4

2361/0/05-59/3-17

93
93
8839/7/1-17

2035-VIII

Назва документу

Щодо майна (м.Миколаїв, Бузький бульвар, 16 та 16/1), яке повернено у
державну власність
Про запрошення на засідання комісії ТЕБ 15.06.2017 о 10-00
Проект Плану соціально-економічного розвитку Нечаянської об"єднаної
територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на
2017-2020 роки для проведення експертизи
Роз"яснення НАДС щодо державної служби
Щодо оголошення конкурсного відбору на посаду директора РЛП
"Кінбурська коса"
Про надання матеріалів до проведення чергового засідання Міжвідомчої
координаційної комісії з питань регіонального розвитку
Заявка на фінансування за 1-шу половину червня
Протокол наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету
від 15.05.2017
Про фінансування у червні місяці 2017 року на запчастини та канц.товари
Про внесення змін до розрахунку рейтенгових показників з охорони
здоров"я за І квартал 2017 року в розрізі адміністративних територій по
показнику "кількість померлих дітей віком до одного року на 1000
народжених живими, проміле" через допущення технічної помилки
Службова записка управління екології та прир.ресурсів ОДА стосовно
звернення громадської організації "Відповідальна Миколаївщина" щодо
вжиття заходів запобігання виникнення кризових ситуацій та здійснення
випробувань і вимірювань іноземного палива на ВП Південно-Українська
АЕС
Заявка на фінансування за червень 2017 року
Про фінансування у травні 2017р. На господарські товари, придбання ПММ,
оплату послуг та видатків на відрядження
Про надання інформації щодо виконання Плану заходів щодо реалізації
домовленостей, досягнутих під час шостого засідання Міжурядової
українсько-іранської спільної комісії з економічного та торговельного
співробітництва
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки
Хорватія про економічне співробітництво

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

14.06.17

12.06.17

Розпорядження голови ОДА

14.06.17

23.03.17

Закон України

14.06.17
14.06.17
14.06.17
14.06.17

08.06.17
14.06.17
14.06.17
24.05.17

Рада бізнес-омбудсмена
Облдержадміністрація
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Постанова ВРУ

14.06.17

24.05.17

Регіональне Представництво
Фонду ім.Фрідріха Еберта в
Україні

14.06.17

14.06.17

РЛП "Тилігульський"

14.06.17

08.06.17

Мінекономрозвитку

14.06.17

без дати

Облдержадміністрація

14.06.17

09.06.17

14.06.17

07.06.17

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

14.06.17
15.06.17

14.06.17
15.06.17

15.06.17

15.06.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Галицинівська сільська рада
Вітовського району Мик.обл.
КП "Фармація"

15.06.17

15.06.17

Облдержадміністрація

Номер документу

Назва документу

197-р

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 12
листопада 2012 року №385-р "Про утворення конкурсної комісії з відбору
суб"єктів оціночної діяльності"
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
Щодо візиту до м.Миколаєва 14.07.2017
Про надання заявок щодо потреб у підвищенні кваліфікації
Про фінансування у червні 2017 р. на оплату електроенергії
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Аектуальні питання
зовнішньої політики України"
Запрошення до участі в міжнародному форумі "Реформа децентралізації:
актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і
країн Східного Партнерства 21-22 червня 2017 року у м.Одесі (готель "ОК
Одеса")
Щодо погодження виплати надбавки за травень 2017 року директору РЛП

1983-VIII
5412
2553/0/05-54/3-17
92
2069-VIII
1374-05-17

111
3611-06/19230-06

Про надання інформації щодо суб"єктів господарювання, які мають річний
дохід більше 50млн.грн., належать громадянам України як мінімум на 50%

б/н

Про надання пропозицій до плану основних заходів, що проводяться ОДА у
липні 2017 року
Про розгляд депутатського звернення Вадатурського А.О. щодо звернення
увагу на ряд проектів Снігурівського, Березнегуватського та Новобузького
районі в Мик.обл. при відборі проектів, що можуть фіннансуватись за
рахунок коштів ДФРР

22601/1/1-17

Факсограма. Помісячний розподіл асигнувань загального та спеціального
фондів держ.бюджету за бюджетною програмою "Державний фонд
регіонального розвитку" на 2017 рік
91
Про фінансування у червні 2017 р.
392-04-08
Про розгяд проекту Програми соціально-економічного розвитку
Галицинівської сільської ради на 2017-2020 роки
491/04-14
Про надання згоди на списання майна, що знаходиться на балансі ПКВО
"Фармація"
1136/12-05-58/6-17 Про надання інформації про стан виконання (фінансування) державних
централізованих та обласних заходів та програм, головним розпорядником
коштів яких визначена ОДА
7/19-6006

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

15.06.17

15.06.17

Облдержадміністрація

15.06.17

15.06.17

15.06.17

15.06.17

15.06.17

15.06.17

15.06.17
15.06.17

14.06.17
13.06.17

Фізична особа Шкулев Андрій
Володимирович
ФОП Козловський Андрій
Васильович
Фізична особа Нікутін Сергій
Костянтинович
РЛП "Тилігульський"
Мінагрополітики

15.06.17

07.06.17

Постанова КМУ

394

15.06.17

06.06.17

321

16.06.17

12.06.17

16.06.17

16.06.17

Всеукраїнська мережа фахівців і
практиків з регіонального та
місцевого розвитку РЕГІОНЕТ
Міністерство Молоді та спорту
України
Облдержадміністрація

16.06.17

12.06.17

Мінекономрозвитку України

16.06.17

13.06.17

16.06.17

13.06.17

Прокуратура Миколаївської
області
Першого Віце-прем’єр-міністра
України – Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

16.06.17

19.03.20

16.06.17
16.06.17

Назва документу

1138/61-05-58/6-17 Про надання інформації щодо виконання доручення щодо організації та
проведення заходів до Дня Європи в Миколаївській області від 03.05.2017
№1913/0/05-60/3-17
б/н
Заява на участь в аукціоні, конкурсі нежитлового об"єкту (на балансі ОКП
"Миколаївоблтеплоенерго")
б/н
Заява на участь в аукціоні, конкурсі нежитлового об"єкту (на балансі ОКП
"Миколаївоблтеплоенерго")
б/н
Заява на участь в аукціоні, конкурсі нежитлового об"єкту (на балансі ОКП
"Миколаївоблтеплоенерго")
114
Копія трудової книжки Деркача О.М.
37-18-11/14322
Проо надання списку учасників семінару на тему: "Створення
агрорекреаційних кластерів, як механізму сталого розвитку сільських
територій" у с.Коблеве Березанського р-ну Мик.обл. 19-20 червня 2017 року
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. №1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
Про надання інформації щодо керівника структурного підроздділу, що
опікується регіональним розвитком

Щодо Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 21.12.16 № 1797-VIII
1155/12-05-28/6-17 Про надання інформації щодо необхідності проведення перерозподілу
видатків
3904-05/196618-06 Щодо проведення 20.06.17 наради з фахівцями Миколаївської ОДА та
Міністерства для обговорення подальшої співпраці
051279 вих-17
Про надання інформації щодо нежитловогоприміщення по вул. Спаська,35
4990/11

22411/1/1-17

16.06.17

Народний депутат України
Макарян Д.Б.
Доручення голови ОДА

2663/0/05-60/3-17

15.06.17

Облдержадміністрація

129/11-05-58/6-16

123

Про розгляд депутатського звернення Ільюка А.О. щодо змін до
розпорядження КМУ від 11.05.17 № 310-р
Щодо включення до переліку обєктів, що фінансуються у 2017 р за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Щодо забезпечення організації та проведення нарад, які проводяться
керівництвом ОДА
Про зняття з контролю розпоряджень голови ОДА

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

19.06.17

19.06.17

19.06.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Департамент ЖКГ ОДА

694/01-03

15.06.17

Мінрегіонбуд

7/19-6363

19.06.17

19.06.17

Управління інформдіяльності ОДА

635/25/05

За належністю звернення Новоочаківського сільського голови
Березнегуватського району стосовно надання підтримки в співфінансуванні
мережі водопостачання
Щодо участі в засіданні комісії з оцінки та відбору інвестпрограм і проектів
регіонального розвитку
Про відзначення Дня скорботи і вшанування пямяті жертв війни в україні

19.06.17

19.06.17

Департамент фінансів ОДА

031-09/1786

19.06.17

14.06.17

Мінінформполітики

11-02/14-06

19.06.17

23.05.17

19.06.17
20.06.17

12.05.17
20.06.17

Вітовський райвідділ державної
виконавчої служби
КП Миколаївкнига
Облдержадміністрація

20.06.17

19.06.17

Розпорядження голови ОДА

20.06.17

19.06.17

Розпорядження голови ОДА

20.06.17
20.06.17

20.06.17
19.06.17

РЛП "Кінбурська коса"
Розпорядження голови ОДА

20.06.17

20.06.17

Департамент фінансів ОДА

20.06.17

19.06.17

Розпорядження голови ОДА

6414

Щодо надання інформації про невикористання планових показників
звітного періоду
Щодо проведення селекторної наради щодо запровадження ЄС безвізового
режиму для громадян України
Про відкриття виконавчого впровадження

3-1/47
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором
1177/25-05-58/6-17 Про надання пропозицій до участі в телепередачах на телеканалі
"Миколаїв" у ІІІ кварталі поточного року
206-р
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
08.09.2015 № 273-р "Про організацію роботи з нагляду за реалізацією
проекту міжнародної технічної допомоги Уряду Канади "Український
проект бізнес-розвитку плодоовочівництва"
205-р
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
07.12.2015 №390-р "Про організацію роботи з нагляду за реалізацією
проекту Європейського Союзу "Зниження рівня енергоспоживання в
будівлях лікарні м.Вознесенську"
97
Заявка на фінансування за 2-гу половину червня
204-р
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
15.02.2016 №41-р "Про організацію роботи з нагляду за реалізацією в
Миколаївській області проекту "Виклик туберкульозу"
042-22/1800
Про надання інформації щодо очікуваного споживання енергоносіїв до
кінця 2017 року
202-р
Про надання в оренду ТОВ "ІНГУЛЕЦЬ ЕНЕРГО-2" земельних ділянок для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об"єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в межах
території Афанасівської сільської ради Снігурівського району
Миколаївської області

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

20.06.17

07.06.17

Херсонська ОДА

20.06.17

15.06.17

20.06.17

15.06.17

Посольство України в Республіці
Болгарія
ПрАТ "Санта Україна"

20.06.17

15.06.17

Мінрегіон

20.06.17

19.06.17

РЛП "Тилігульський"

20.06.17
20.06.17
20.06.17
20.06.17
21.06.17
21.06.17
21.06.17

20.06.17
19.06.17
12.06.17
19.06.17
21.06.17
21.06.17
21.06.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Рахункова палата
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Приінгульський"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

21.06.17

20.06.17

ТОВ "Кворум-Нафта"

21.06.17
21.06.17
22.06.17

20.06.17
20.06.17
07.06.17

РЛП "Тилігульський"
Облдержадміністрація
Кабінет Міністрів України

22.06.17
22.06.17

12.06.17
15.06.17

22.06.17

13.06.17

22.06.17

16.06.17

Мінрегіонбуд
Миколаївське обласне
територіальне відділення
антимонопольного комітету
Миколаївське обласне
підприємство автобусних станцій
Мінрегіонбуд

Номер документу

Назва документу

21-2942/34/17/315

Запрошення до участі в Міжнародному форумі "Таврійські горизонти:
співпраця, інвестиції, економічний розвиток" у м.Нова Каховка 29-30
вересня 2017 року
Щодо організації зустрічі з Почеснимконсулом України в м.Руссе 20 або 21
червня 2017 року
Щодо присвоєння Лісніченко О.Л. звання "Заслужений економіст України"
та нагородження Кабанової Л.О. орденом "Княгині Ольги ІІІ ступеню"

6133
01/92

Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань
загального та спеціального фондів держ.бюджету в розрізі інвест.програм
(проектів), економічної класифікації видатків бюджету та їх помісячного
розподілу
114
Заявка на фінансування в червні 2017р. На заробітну плату, оплату
комунальних послуг
96
Заявка на фінансування за 2-гу половину червня
94
Про виплату набавки директору РЛП за червень 2017 року
07-1060
Про надання інформації про проекти МТД
115
Заявка на фінансування в червні 2017р. на оплату послуг
97
Про фінансування у червні 2017 р.
59
Про фінансування в 2 половині червня 2017 року
98
Про фінансування у червні 2017р.на заробітну плату та оплату
електроенергії
564
Про встановлення тимчасового обладнання на території орендованої АЗС
(м.Миколаїв, вул.Київська,1)
117
Щодо придбання обладнання
1178/15-05-58/6-17 Про проведення перевірки стану військового обліку та бронювання
410
Деякі питання надання субвенції з деражвного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури обєднаних територіальних громад
7/7-6381

7/19-6232
2-292/50-850

257
7/12-6408

Факсограма щодо наради по ДФРР
Щодо впровадження системи моніторингу та контролю держафної
допомоги субєктам господарювання
Погодження автостанційного збору
Щодо підготовки до візиту Президента України Порошенко П.О. в Грузію

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

22.06.17
22.06.17

12.06.17
06.06.17

22.06.17
22.06.17

17.05.17
22.06.17

22.06.17
22.06.17
22.06.17

16.06.17
16.06.17
13.06.17

22.06.17
22.06.17
22.06.17
22.06.17

06.06.17
21.06.17
29.01.17
14.06.17

22.06.17

12.06.17

22.06.17
23.06.17

22.06.17
22.06.17

23.06.17

22.06.17

23.06.17
23.06.17

22.06.17
19.06.17

23.06.17

22.06.17

ТОВ "Кворум-Нафта"

577

23.06.17

21.06.17

ФОП Медвінська Д.В.

б/н

ТОВ Сорочинський ярмарок
Оргкомітет 10-го Всекраїнського
зЇзду якості
Херсонська група ОБСЄ
Доручення

Номер документу

55
73

Назва документу

Щодо участі в сорочинській ярмарці
Про результатами зїзду

Щодо зустрічі із Херсонською групою ОБСЄ
Про забезпечення виконання протоколу №4 від 15.06.17 чергового засідання
регіональної комісії ТЕБ
Мінсоцполітики
12574/0/2-17/38
Щодо проведення навчання
Мінрегіонбуд
7/12-6410
Щодо активізації українсько-французського співробітництва
Кабінет Міністрів України
23421/0/1-17
Звернення Вадатурського щодо внесення змін до Розпорядження КМУ
стосовно обєктів що фінансуються за рахунок субвенцій з державного
бюджету
Мінекономрозвитку
2101-23/18715-06 Щодо обліку надходжень бюджету
Департамент освіти і науки
2715/11/01-01-13 Про надання розяснень
Миколаївський палац спорту
88
Щодо сприяння у фінансуванні
Кабінет Міністрів України
23530/0/1-17
Звернення Корнацького Щодо внесення змін до розпорядження КМУ
стосовно назви обєкта у Врадіївці
Національна служба посередництва
23179/0/1-17
Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективних трудових
і примирення
спорів в Україін
Облдержадміністрація
1196/11-05-58/6-17 Про надання звітної інформації за 2 квартал 2017 року
РЛП "Приінгульський"
62
Щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду
бюджету
РЛП "Тилігульський"
118
Щодо затвердження Довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань
загального фонду бюджету/річного розпису бюджету на 2017 рік та Довідки
про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на
2017 рік
Департамент освіти і науки ОДА
2748/04-01/01-01/13 Про засідання Ради молодих вчених Миколаївської області
Прем"єр-міністр України
24479/0/1-17
Про забезпечення організації проведення робочої поїздки Прем"єр-міністра
України до Миколаївської області та надання відповідних матеріалів
007-44/05-17
2804/0/05-61/3-17

Про проведення експертного обстеження стану резервуарів зберігання
нафтопродуктів АЗС по вул.Київська,1, переданих в оренду ТОВ "КворумНафта"
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - частина нежитлового
вбудованого приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі
Арбузинської ЦРА №22 - філії ПКВО "Фармація"

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

23.06.17

23.06.17

Департамент фінансів ОДА

23.06.17

23.06.17

Облдержадміністрація

23.06.17

22.06.17

РЛП "Кінбурська коса"

23.06.17

19.06.17

23.06.17

02.06.17

Генеральне Консульство КНР в
Одесі
Регіональне відділення ФДМУ по
Мик.обл.

23.06.17

16.05.17

Закон України

23.06.17

12.06.17

23.06.17

12.06.17

23.06.17

22.06.17

Віце-прем"єр-міністр України Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
України
Спілка споживчих товариств
Миколаївської області
Громадська організація "Учасників
та інвалідів АТО - КОМБАТАНТ"

26.06.17

19.06.17

Розпорядження голови ОДА

26.06.17

26.06.17

26.06.17
26.06.17

26.06.17
21.06.17

Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА
ТОВ "Н АВТО"
Розпорядження голови ОДА

26.06.17

21.06.17

Розпорядження голови ОДА

Номер документу

Назва документу

Про надання даних про середньорічну кількість штатних одиниць в
установах, закладах, організаціях, що фінансуються з обласного бюджету на
2018 рік
1221/14-05-28/6-17 Про надання інформації щодо здійснення дисциплінарних проваджень та
притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності за
ІІ квартал 2017 року
98
Щодо затвердження довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань
загального фонду бюджету на 2017 рік
040/2017
Щодо співпраці
040-11/1837

14-02-01121

2031-VIII

22878/1/1-17

01-01/69
б/н

203-р
413/01-07-23
104
222-р
224-р

Щодо погодження умов договору оренди державного нерухомого майна, що
знаходиться на балансі Відділу з питань фізичної культури і спорту
Миколаївської ОДА, за адресою: м.Миколаїв, бульвар Бузький, 16
Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської
(гаврдійської) стрічки
Про забезпечення участі заступника голови ОДА в круглому столі "Реформа
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні:
досягнення і нові завдання"
Про відзначення працівників споживчої кооперації у зв"язку з Міжнародним
днем кооперації
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - вбудовані нежитлові
приміщення на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі за
адресою: м.Миколаїв, вул.Комкова, 16, на балансі ПКВО "Фармація"
Про забезпечення усунення порушень за результатами державного
фінансового контролю
Запрошення до участі у комісії ТЕБ 27.06.2017 о 10-00
Щодо розгляду заяви до Господарського суду Миколаївської області
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
04.06.2014 № 135-р "Про утворення обласної комісії з питань евакуації"
Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів
облдержадміністрації під час святкування Дня Конституції України 28
червня 2017 року

Дата
надходження
документу

Дата створення
документу

Джерело інформації

26.06.17

22.06.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

26.06.17

23.06.17

Облдержадміністрація

26.06.17

20.06.17

Розпорядження голови ОДА

27.06.17

08.06.17

27.06.17
27.06.17
27.06.17
27.06.17
27.06.17
27.06.17

22.06.17
23.05.17
22.06.17
22.06.17
22.06.17
21.06.14

27.06.17

23.06.17

Громадська організація Українська
академія лідерства
Доручення
Арбузинська РДА
Облрада
Миколаївська облрада
Облрада
Українська спілка вязнів-жерт
нацизму
Облрада

27.06.17

22.06.17

29.06.17

19.06.17

Посольство республіки Молдова в
Україні
Веселинівська селищна рада

29.06.17
29.06.17

29.06.17
23.06.17

Доручення
МКП Миколаївводоканал

29.06.17
29.06.17

27.06.17
27.06.17

29.06.17

20.06.17

29.06.17

27.06.17

Благодатненьська сільська рада
Управління з питань молоді та
туризму
Миколаївський обласний
краєзнавчий музе
Мінрегіонбуд

30.06.17

26.06.17

Порт Гент

Номер документу

100
1227/20-5-28/6-17
209-р

50
1209/30-05-29/6-17
214
1079-10-05-17
311-07-05-17
375-03/05-17
30

Назва документу

Про внесення зімн до помісячного розпису асигнувань загального фонду
обласного бюджету
Телефонограма про пдбиття підсумків перевірки стану реалізації заходів
державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з
питань техногенної і пожежної безпеки у Мик.обл. 27.06.2017 о 10-00
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
01.09.2015 № 261-р "Про затвердження посадового складу регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській облдержадміністрації"
Щодо виділення приміщення для осередку УАЛ Миколаїв
Щодо надання пропозицій до Програми охорони довкілля
Щодо надання виписки з реєстру держмайна
Про передачу у комунальну власність житлового будинку
Про передачу нерухомого майна ПКВО "Фармація"
Про реєстр нерухомого майна
Щодо діяльності спілки, та фінансової підтримки

Про ініціювання питання щодо передачі у спільну власність територіалтних
громад сіл, селищ, міст миколаївської області Миколаївського палацу
спорта
1394
Щодо організації зустрічі з заступником Мінрегіонбуду Республіки
Молдова
05-03/887
Про проведення повторної експертизи проекту Програми соціальноекономічного розвитку
1244/13-05-28/6-17 Про запобігання та протидії кібератакам
1193/36
Щодо переведення колектору бііля Туриста на баланс Водоканала для
подальшого фінансування
407
Проект Прогарами економічного і соціального розвитку на експертизу
230/03-08/17
Щодо видачі проектору з 30.06.17 по 03.07.2017
1022-16-05-17

01-12/209

Про надання на укладання договору оренди нерухомого майна

7/19-6842

Щодо проведення відео-наради з актуальних питань регіонального розвитку
Щодо візиту до порта ГЕНТ

