Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

01.06.2018

29.05.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань житлово-комунального
господарства, регулювання
комунальної власності, приватизації
та комунального будівництва

01.06.2018

01.06.2018 Облдержадміністрація

01.06.2018

30.05.2018 Прибужанська сільська рада
Вознесенський район

01.06.2018

22.05.2018 Березанська селищна рада

01.06.2018

30.05.2018 Чорноморська сільська рада
Очаківського району

01.06.2018

30.05.2018 Ольшанська селищна рада
Миколаївського району

01.06.2018

23.05.2018 Мостівська сільсіка рада
Доманівський район

01.06.2018

24.05.2018 Секретаріат Кабінету Міністрів
України
31.05.2018 Радсадівська сільська рада
Миколаївського району
Миколаївської області
19.04.2018 Облдержадміністрація

01.06.2018

01.06.2018
01.06.2018

Номер документу

Назва документу

488-03/05-18

Рекомендації № 4 від 24.05.18 про результати фінансово-господарської діяльності
підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області за 2017 рік

875/09-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо питань для розгляду на
черговому засіданні колегії ОДА
633.04.07
Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних
територіальних громад у 2018 році
09-06/932
Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних
територіальних громад у 2018 році
336/04,03
Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних
територіальних громад у 2018 році
225-04,07
Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних
територіальних громад у 2018 році
286
Перелік проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних
територіальних громад у 2018 році
21089/0/1-18 Протокол зустрічі від 21.05.18 про проблемні питання бюджетного забезпечення
територіальних громад та шляхи їх вирішення
415/04-08-01 План соціально-економічного розвитку на 2018-2020

1811/0/05-54/3-18 Електронна пошта. Про надання замовлення на підвищення кваліфікації у 2019
році
29.05.2018 Постійна комісія обласної ради з
490-03/05-18 Рекомендації від 24.05.18 № 5 про відрахування підприємствами спільної
питань житлово-комунального
власності територіальних громад сіл, селищ та міст Микол.обл. до загального
господарства, регулювання
фонду обласного бюдж частини чистого прибутку за результатами щоквартальної
комунальної власності, приватизації
фінансової господарської діяльності у 2017р. та 1 кв.2018р
та комунального будівництва
Рекомендаціі від 24.05.18 № 6 про стан надходження до облас.бюджету коштів від
орендної плати за користування майном спільної власн.територіальних громад сіл,
селищ та міст Микол.обл та коштів від приватизації обєктів комунальної
власності у 2017 та 1 кв. 2018 р
1

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

01.06.2018
01.06.2018

24.05.2018 Рада голів державних адміністрацій
13.03.2018 Закон України

05-02/117
2321-VII

01.06.2018
01.06.2018

01.06.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
30.05.2018 Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
України
22.05.2018 Управління укртрансбезпеки у
Миколаївській області
30.05.2018 Депутат обласної ради Фроленко
В.О.
31.05.2018 Постанова КМУ

82
7/12-5369

01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018

362/30/1-18і
38
447

01.06.2018

26.05.2018 Асоціація суднобудівників України
"УКРСУДПРОМ"
30.05.2018 Мінекономрозвитку

01.06.2018

27.02.2018 Закон України

2301-VIII

01.06.2018

17.05.2018 Постанова Верховної Ради України

2436-VIII

01.06.2018

31.05.2018 Розпорядження

01.06.2018

31.05.2018 Мінекономрозвитку

04.06.2018

30.05.2018 Фізична особа Макушев Сергій
Павлович
31.05.2018 Розпорядження голови ОДА
04.06.2018 Головне управління статистики у
Миколаївській області

01.06.2018

04.06.2018
04.06.2018

53-18

Назва документу

Про Форум бізнес-і ІТ-лідерів м. Київ, 21.06.18
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку
вітчизняної суднобудівної промисловості
Щодо фінансування за червень 2018 року
Щодо підготовки Першого форуму регіонів України та Республіка Білорусь
(25жовтня, м.Гомель)
Про надання інформації щодо виробників, розповсюджувачів КТЗ та частин
обладнань до них
Про надання інформації щодо кількості поданих на конкурсний відбір
мікропроектів та визнаних переможцями
Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС,
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з
іншої сторони
Щодо запровадження санкцій до ПРАТ "РС в Україні"

4602-04/23108-06 Щодо проведення торгової місії до Республіки Австрія
Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації транспортних засобів"
Про Звернення ВРУ до Діючого головування в Організації з безпеки та
співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї Організації з безпеки та
співробітництва в Європі та парламенті держав - учасниць Організації з безпеки та
співробітництва в Європі щодо міжнарожного спостереження Організації з
безпеки та співробітництва в Європі на виборах Презедента РФ 2018 року

214-р

Електронна пошта. Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації у
Миколаївській області Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на
2018-2020 роки
4602-04/23165-06 Про проведення торгової місії до Держави Ізраїль
б/н.
22-рв
13-20/1905-18

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл,селищ, міст Миколаївської області
Про відрядження заступника голови ОДА Кушніра за кордон до м. Прага
Збірник "Миколаївщина у цифрах у 2017 році" у паперовому вигляді та на СD диску
2

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

04.06.2018

04.06.2018 Доручення

04.06.2018
04.06.2018

01.06.2018 ТОВ "Кворум - Нафта"
04.06.2018 Управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА
01.06.2018 Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
України
22.05.2018 Дикий сад

04.06.2018

04.06.2018

Номер документу

2769/0/05-61/3-18 Про розроблення плану підготовки Миколаївської територіальної підсистеми
єдиної державної системи ЦЗ до проведення тренування органів управління та
системи ЦЗ щодо дій у разі виникнення НС на ВП "Южно-Українська АЕС"
343
Щодо заміни паливно-роздаточних колонок № 7,8 на власні
699/25/05
Щодо заходів 05.06.18 з нагоди Дня журналіста

777-5469

2205/5

05.06.2018

04.06.2018 Постійна комісія облради з питань
законності депутатської діяльності,
аниикорупційної і регуляторної
політики, звязків з оргагами
місцевого самоврядування та
засобами масової інформації
25.05.2018 Облдержадміністрація

05.06.2018

01.06.2018 Розпорядження

218-р

05.06.2018

31.05.2018 Розпорядження

216-р

05.06.2018

31.05.2018 Розпорядження

215-р

05.06.2018

06.06.2018

04.06.2018 Миколаївський обласний
краєзнавчий музей
30.05.2018 Перший віце-премєр -міністр
України- Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
31.05.2018 Врадіївська РДА

06.06.2018

06.06.2018 ПП РГ "Рідне Прибужжя"

04.06.2018

06.06.2018

Назва документу

521-03/05-18

б/н

01-12/164
20817/1/1-18

598/5-01
47

Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань загального та
спеціального фондів державного бюджету
Про укладання договору оренди міського нерухомого майна - нежитлового
приміщення S -2 кв.м. що знаходиться за адресою м.Миколаїв, вул. Рибна, 95а
Запрошення на засідання постійної комісії облради 05.06.2018

Електронна пошта. Протокол наради з головними розпорядниками коштів
обласного бюджету
Електронна пошта Про внесення змін до складу координаційної ради з питань
шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, нацгвардії України та державної
прикордонної служби
Про затвердження Інструкції з документування управлінської інформації в
електронній формі та організації роботи з електронними документами в
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Миколаївській обласній
державній адміністрації
Про затвердження Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній державній
адміністрації
Про надання на укладення договорів оренди нерухомого майна
Щодо участі України у Китайській міжнародній імпортній виставці з 05 по 10
листопада 2018 в м Шанхай
Перелік мікропроектів, які заллановано подати на конкурс з відбору
мікропроектів, які можуть реалізовуватися у 2018 році
Документи, які підтверджують завершення процедури реформування та перелік
приміщень, у яких на період роздержавлення знаходилась редакція
3

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

06.06.2018

01.06.2018 Володимирівська сільська рада

06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
10.05.2018
06.06.2018

06.06.2018

06.06.2018

РЛП "Тилігульський"
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Кінбурнська коса"
Постанова КМУ
ДП Миколаївський НВЦ
стандартизації, метрології та
сертифікації
05.06.2018 Управління культури,
національностей та релігій
Миколаївської ОДА
30.05.2018 Секретаріат КМУ

Номер документу

230

90
88
78
89
416
02-13/1174

776/04-12

8777/0/2-18

06.06.2018

05.06.2018 Департамент соціального захисту
населення миколаївської ОДА

1709/08

06.06.2018

05.06.2018 Міжрегіональне управління
національного агенства України з
питань державної служби в
Одеській, Миколаївській та
Херсонській обл, АРК та м.
Севастополі
04.06.2018 Фонд державного майна України

175/ТО 03 - 40

06.06.2018

06.06.2018

05.06.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
05.06.2018 РЛП "Тилігульський"
30.05.2018 Комітет з питань інформації та
звязку
22.05.2018 Одеський апеляційний
адміністративний суд
04.06.2018 Миколаївська обласна рада

06.06.2018

01.06.2018 Мінрегіон

06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018

Назва документу

Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
Щодо фінансування за 1 половину червня 2018 року
Щодо фінансування за 1 половину червня 2018 року
Щодо фінансування за 1 половину червня 2018 року
Щодо фінансування за 1 половину червня 2018 року
Деякі питання форми знака (бренда) України
Про надання кандидатури для участі у робочій зустрічі у червні 2018 року
Електронна пошта. Про надання пропозицій до Заходів щодо співпраці із
закордонними
Лист Мінрегіону від 15.05.18 №12/20-31-1200 щодо результатів проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики у 2017 році
Про надання пропозицій щодо будівель комунальної форми власності, які
розташовані в м. Миколаєві, з метою розміщення Департаменту соц.захисту
населення ОДА
Про проведення 18.06.2018 2-го туру конкурсу кращий держслужбовець

Про надання кандидатури для складу аукціонної комісії з продажу пакета акцій
АТ "Миколаївобленерго"
87
Про фінансування за червень 2018 року
89
Про профінансування у червні 2018 року
04-21/11Про вжиття заходів з метою унеможливлення здійснення умисного пошкодження
317(113698)
телекомунікаційних мереж та обєктів з метою викрадення майна
814/917/18/15720/ Про засідання, що відбудеться 21.06.2018 в Одеському апеляційному
18
адміністративному суді
832-09-05-18 Про врегулювання сиитуації стосовно використання нерухомого майна редакції
газети "Рідне Прибужжя"
7/12-5477
Про проведення 3-го засідання Міжурядової українсько-еміратської комісії з
питань торговельно-екеномічного співробітництва у серпні 2018 року в м.Київ
10-33-10980
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

07.06.2018

31.05.2018 Мінрегіон
30.05.2018 Фонд державного майна України
30.05.2018 Миколаївський Регіональний центр
підтримки бізнесу
05.06.2018 РЛП "Гранітно - степове Побужжя"
07.05.2018 Управління житлово-комунального
господарства Миколаївської ОДА
04.06.2018 Михайлівська сільська рада

07.06.2018

06.06.2018 Облдержадміністрація

07.06.2018

06.06.2018 Облдержадміністрація

07.06.2018

05.06.2018

07.06.2018

04.06.2018

07.06.2018

05.06.2018

07.06.2018

04.06.2018

07.06.2018

05.06.2018

07.06.2018

10.05.2018

07.06.2018

05.06.2018

07.06.2018

06.06.2018

08.06.2018

07.06.2018

06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
06.06.2018
07.06.2018

Номер документу

7/12-5455
10-15-10543
0103/002

Назва документу

Щодо підготовки до проведення 8-го засідання СМК Узбекистан
Щодо упорядкування обліку юридичних осіб
Про проведення 06.06.2018 круглого столу "Кластер сервісу малих суден"

Профінансування у червні 2018 року
Електронна пошта. Про розгляд звернення народного депутата України
Корнацького А.О.
224
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
925/12-05-28/6-18 Електронна пошта. Про надання бюджетного запиту на 2019 рік
79
868/01-01

1939/12-05-47/6- Електронна пошта. Про виконання державних та обласних програм
15
Радсадівська сільська рада
425/04-08-03 Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
Широківська сільська рада
212
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
Новополтавська сільська рада
421
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
Куцурубівська сільська рада
643/04.03
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
Шевченківська сільська рада
1033/02-30/18 Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
Постанова КМУ
432
Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об"єктів малої приватизації
ПП Анічкін Володимир Валерійович
01/06/18
Про продовження терміну дії договору оренди нежитлових приміщень за адресою:
м.Миколаїв, вул. 5-я Слгобідська, 125, корп 1
ДП Науково-виробничий комплекс
12/3-8
Електронна пошта. Про надання комерційної пропозиції
газотурбобудування "Зоря""Машпроект"
Управління з питань надзвичайних
275/01-07-23 Електронна пошта. Про підготовку та надання доповідей
ситуацій Миколаївської ОДА
5

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
08.06.2018
08.06.2018

Джерело інформації

06.06.2018 Консорциум компаний "Централ
Консалтант Иик"
07.06.2018 Доручення

08.06.2018

23.05.2018 Національне агенство з питань
запобігання корупції
07.06.2018 Розпорядження

08.06.2018
08.06.2018

07.06.2018 Розпорядження
05.06.2018 Розпорядження

08.06.2018

08.06.2018 Постійна комісія облради з питань
законності, депутатсьеої діяльності,
антикорупційної і регуляторної
політики, зв"язків з органами
місцевого самоврядування та
засобами масової інформації
05.06.2018 Громадська рада з питань
мінеральних ресурсів товариства
"Знання" України

08.06.2018

08.06.2018

Розпорядження
РЛП "Приінгульський"
РЛП " Кінбурнська коса"
ПКВО "Фармація"
Мінрегіон

08.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018

07.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
07.06.2018

11.06.2018

06.06.2018 Міжнародний виконавчий комітет
ІУС
08.06.2018 Управління міжнародного
співробітництва та взаємодії з
міжнародними фінансовими
організаціями
17.05.2018 ТОВ "СЦ "Металург"

11.06.2018

11.06.2018

Номер документу

Назва документу

б/н

Щодо приїзду 08.06.2018 японської делегації до м.Миколаїв для проведення
презентації проекту (Україна-Японія)
2854/0/05-60/3-18 Щодо інформування населення про актуальні питання соціально-економічного
життя області, забезпесення відкритості та прозорості у діяльності органів
виконавчої влади
20-18/23103/18 Електронна пошта. Про доведення до відома підприємств, установ, організацій,
які входять до сфери управління органів влади
154-рк
Про тимчасове виконання обов"язків директора РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
153-рк
220-р
529/03/05-18

1-Савченко

151-рк
64
93
588/07-06
7/12-5649
37/18
8/12-9-18

01.01.392-18

Про звільнення директора регіонального ланшафтного парку "Приінгульський"
Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл
субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на їх реалізацію
Рекомендації постійної комісії обласної ради від 05.06.2018 № 8 про
реформування КП засобу масової інформації - газети "Рідне Прибужжя"

Запрошення на Першу конференцію Громадської ради з питань мінеральних
ресурсів Товариства "Знання" України" та презентацію комітетів по напрямкам
діяльності щодо розвитку проектів використання мінеральної сировини України
03-04 липня 2018
Про тимчасове виконання обов"язків директора РЛП "Тилігульський"
Про фінансування у червні 2018 року
Заявка на фінансування за першу половину червня 2018 року
Електронна пошта. Про нагородження за сумлінну працю грамотою ДЕРРП
Щодо підготовки до Першого форуму регіонів України та Білорусі 25 жовтня
2018 року в м.Гомель
Про визначення кандидатури координатора проекту
Щодо підготовки до проведення 11-го засідання СМК Ізраіль

Про нагородження почесною грамотою кращих працівників з Дня працівників
металургійної та гірничодобувної промисловості
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

11.06.2018

06.06.2018 Веснянська сільська рада

11.06.2018

05.06.2018 Прибузька сільська рада

11.06.2018

04.06.2018 Благодатненська сільська рада

11.06.2018

07.06.2018 Олександрівська селищна рада

11.06.2018

06.06.2018 Казанківська селищна рада

11.06.2018

11.06.2018 Доручення

11.06.2018
12.06.2018

08.06.2018 Управління охорони здоров"я ОДА
12.06.2018 Прибузька сільська рада

12.06.2018

11.06.2018 Новоодеська райдержадміністрація

12.06.2018

11.06.2018 Мінекономрозвитку

12.06.2018

12.06.2018

07.06.2018 Генеральне консульство республіки
Вірменія в Одесі
01.06.2018 Військова частина А 2022
07.06.2018 ДП "Миколаївський НВЦ
стандартизації, метрології та
сертифікації"
11.06.2018 Розпорядження

12.06.2018

07.06.2018 Розпорядження

12.06.2018

12.06.2018 Облдержадміністрація

12.06.2018
12.06.2018

Номер документу

Назва документу

Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
283
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
346/04-01
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
812/01-06
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
975/03-15
Перелік проектів для реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад у 2018 році
2921/0/05-60/3-18 Електронна пошта. Щодо оперативного і ефективного вирішення актуальних і
резонансних соціально-економічних питань, ліквідації надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру
14-3059-4
Про участь у службовій нараді
320
Про проведення експертизи відповідності проекту Плану соціально-економічного
розвитку
813/06-32/02 Про додаткове включення до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області проектів по Новоодеському району
4602-04/24914-06 Про проведення виставкових заходів в Ірані
301-09.07-18

ГК 026/2018
78/393
07-10/1184
229-р
155-рк
б/н

Про організацію зустрічі з головою Миколаївської облдержадміністрації Савченко
О.Ю.
Про надання соціально-демографічного паспорту області
Про сприяння в продовженні терміну дії договору оренди нежитлових приміщень
Про внесення змін до складу комісії, створеної розпорядженням голови ОДА від
02.02.2018 № 24-р
Про тимчасове виконання обов"язків директора КП "Миколаївська обласна
друкарня" Миколаївської обласної ради
Електронна пошта. Про оновлення телефонного довідника за встановленою
формою
7

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

12.06.2018

19.05.2018 Мінекономрозвитку

13.06.2018

31.05.2018 Мінрегіон

13.06.2018
13.06.2018

14.06.2018

13.06.2018 РЛП "Гранітно- степове Побужжя"
11.06.2018 Секритаріат Кабінету Міністрів
України
07.06.2018 МФ ДП "Національні інформаційні
системи"
13.06.2018 Миколаївська обласна рада
професійних спілок
13.06.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
13.06.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
01.06.2018 Мінрегіон
12.06.2018 Миколаївська обласна рада
24.05.2018 Мінрегіон
13.06.2018 Управління міжнародного
співробітництва та взаємодії з
міжнародними фінансовими
організаціями
13.06.2018 Українське об"єднання патріотів
12.06.2018 Миколаївський обласний центр
зайнятості
12.06.2018 Мінекономрозвитку

14.06.2018

Облдержадміністрація

13.06.2018
13.06.2018
13.06.2018
13.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018

14.06.2018
14.06.2018

14.06.2018

05.06.2018 Коблівська сільська рада

14.06.2018
14.06.2018

06.06.2018 Спілка споживчих товарів
Миколаївської області
07.06.2018 Рада голів державних адміністрацій

14.06.2018

30.05.2018 Міністерство культури України

14.06.2018

14.06.2018 РЛП "Кінбурнська коса"

Номер документу

Назва документу

4314-01/21796-01 Щодо Плану заходів за результатами проведення 11-го засідання Міжурядової
українсько-турецької комісії з торгівельно-економічного співробітництва
7/12-5454
Щодо підготовки до проведення 12-го засідання СМК Азербайджан

01/01-12/137

Електронна пошта. Заявка на фінансування у червні 2018 року
Про надання інформаційно - аналітичних та презентаційних матеріалів,
пропозицій щодо тез виступу, проблемних питань
Про укладання договорів купівлі-продажу захищених носіїв та формування
посилених сертифікатів особистих ключів
Електронна пошта. Про надання інформації

83
84
7/12-5475
537-03/05-18
12/20-12-1302
8/12.1-10-18

Про фінансування у червні 2018 року
Про фінансування у червні 2018 року
Щодо підготовки до проведення 5-го засідання СМК Словаччина
Про надання інформації та копій документів
Про підготовку до Першого Форуму регіонівУкраїни та Республіки Білорусь
Про підготовку до візиту Міністерства закордонних справ України до Ірландії

107
18/04/1655-18

Проект "Дитячий спортивний комплекс "Спортляндія"
Про надання інформації про розроблення державних цільових програм

85
23765/0/1-18
392/29.1-14

4002/-07/25118- Щодо надання переліку напрямів та обсягів залучення допомоги
03
б/н
Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться ОДА у липні 2018
року
719
Щодо централізованого постачання скрапленого газу по селам Коблівської
сільскої ради
01-01/73
Про відзначення працівників у зв"язку з 96 Міжнародним днем кооперації
05-02/118
1398/18/14-18

98

Про американську програму бізнес стажування "Регіональний економічний
розвиток"
Щодо надання інформації про стан виконання у першому півріччі Плану зазодів з
реалізації положень Комюніке 8-го засідання Комісії (доручення КМУ від 05.12.17
№ 48220/1/1-17)
Про погодження платних послуг
8

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
15.06.2018
15.06.2018

Джерело інформації

07.08.2018 Госопдарський суд Миколаївської
області
Облдержадміністрація

18.06.2018

14.06.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
Господарський суд Миколаївської
області
15.06.2018 Управління
культури,національностей та релігій
ОДА
Господарський суд миколаївської
області
12.06.2018 ТОВ " Миколаївський хлібзавод №1

18.06.2018

11.06.2018 Розпорядження

18.06.2018

11.06.2018 Облдержадміністрація

18.06.2018

18.06.2018 Миколаївський обласний
краєзнавчий музей
14.06.2018 ДП "Миколаївстандартметрологія"

15.06.2018
15.06.2018
15.06.2018

15.06.2018

18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018

18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018

15.06.2018 Розпорядження
21.06.2018 Миколаївський обласний клінічний
госпіталь ветеранів війни
Миколаївської облради
18.06.2018 РЛП " Кінбурнська коса"
18.06.2018 РЛП "Тилігульський"
15.06.2018 Управління культури,
національностей та релігій ОДА

18.06.2018

11.06.2018 Розпорядження

18.06.2018

18.06.2018 Облдержадміністрація

Номер документу

б/н

857/04-14

Назва документу

Щодо розгляду позову Миколаївського обласного центру паліотивної допомоги
та інтегрованих послуг до ТОВ "Інгулець-стріла"
Електронна пошта. Про надання інформації за ІІ квартал 2018 року за формами
ДК, ДВ-1,ДВ-2 ("Б", "В")
Про нагородження працівників
Рішення за позовом ПКВО"Фармація" до ПП Пахомова Миколи Олександровича
Щодо надання інформації про стан виконання у першому півріччі Плану заходів з
реалізації положень Комюніке 8-го засідання Комісії
Ухвала за позовом Миколаївської обласної лікарні до ПП "Юліана-Сервіс"

01.4.01-17/441

Щодо підвищення ціни на хліб та хлібобулочні вироби з 13.06.2018

225-р

Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від
26.08.2010 № 305-р " Про представників органів виконавчої влади в обласному
координаційному комітеті сприяння зайнятості населення"
2918/0/05-58/3-18 Про надання доручення на підготовку проекту розпорядження
01-12/192

Про продовження договору оренди нерухомого майна

Щодо сприяння в подовженніі терміну дії договору оренди нежитлових
приміщень
164-рк
Про нагородження Тертичного Ю.М.
344/04-04
Про надання дозволу на укладання договору оренди нежитлового приміщення
площею 2,5 кв.м. за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,1 ФОП Личко О.А. для
розміщення рекламного щита на фасаді сторожки
101
Заявка на фінансування за червень 2018 року
94
Заявка на фінансування за червень 2018 року
259/04-12
План заходів щодо постанови КМУ від 101.05.2018 № 344 "Про затвердження
державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020
року" в Миколаївській області
227-р
Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від
24.05.2012 № 152-р "Про утворення Миколаївськох обласної тристоронньої
соціально-економічної ради та затвердження положення про цю раду"
120/11-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання інформації щодо виконання розпоряджень та
протокольних доручень голови ОДА
07-10/1237
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

18.06.2018

Управління з питань надзвичайних
ситуацій .ОДА
08.06.2018 ІТС

18.06.2018

13.06.2018 Мінрегіон

7/19-5990

18.06.2018

13.06.2018 Мінрегіон

7/19-5889

18.06.2018

18.06.2018 Управління ЖКГ Миколаївської
ОДА

926/01-01

18.06.2018

12.06.2018 Розпорядження

19.06.2018

19.06.2018

19.06.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації
18.06.2018 Розпорядження

19.06.2018

18.06.2018 Розпорядження

19.06.2018

05.05.2018 Протокол

19.06.2018

11.06.2018 Представник уповноваженого
Верховної Ради України
19.06.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
06.06.2018 ДП " Миколаївський суднобудівний
завод"
18.06.2018 РЛП "Кінбурнська коса"

18.06.2018

19.06.2018
19.06.2018
19.06.2018

Назва документу

Факс про проведення тренування 26.06.2018
б/н

234-р

245/04-10/18
240-р

239-р

1

Електронна пошта. Запрошення на Друге засідання Наглядової ради Проекту
"Сприяння виходу МСП плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення
ії у ланцюжки доданої вартості"
Про надання інформації стосовно побудованих (введених в експлуатацію) за
період з 2007-2017 років закладів охорони здоров"я у сільській місцевості
Про надання прикладів успішної реалізації проектів та програм економічної та
іноваційної спрямованості, які стимулюють місцевий економічний розвиток та
територіальний розвиток загалом за 2015-2017роки
Електронна пошта. Пронадання інформації для розгляду колективного звернення
народного депутата України А.В. Бобак та інших від 11.06.2018 № 22416/0/1-18
Електронна пошта. Про утворення робочої групи з розробки проекту обласної
програми "Розвиток людського капіталу Миколаївської області на 2019-2020
роки"
Електронна пошта. Про навчання 20.06.2018 для спеціалістів з питань управління
персоналом
Електронна пошта. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 29.12.2017 № 586-р "Про утворення конкурсної комісії з
питань надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасниками
антитерористичної операції"
Електронна пошта. 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, цільовоїпозики та дотації на створення спеціальних робочих
місць для інвалідів підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів
Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з питань надання одноразової
допомоги для відкриття власної справи учасниками антитерористичної операції
Щодо сприяння додержанню прав і свобод членів екіпажу судна "ЯМК-0041"

4.5/83/7667.18/14-52
81
Заявка на фінансування
36/206
Щодо зниження розміру плати за розведення Інгульського та Варварівського
мостів
100
Заявка на фінансування
10

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
19.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
20.06.2018

Джерело інформації

Номер документу

19.06.2018 Доручення

3085/0/05-60/3-18 Про надання інформвції щодо прикладів найбільш ефективної, успішної та цікавої
діяльності суб"єктів підвідомчої галузі
07.06.2018 Снігурівська РДА
01-418/18-05/06 Про оголошення до Дня державної служби подяки голови Миколаївської ОДАКозловій С.Ф.
18.06.2018 Розпорядження
238-р
Про внесення змін до складу робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
19.06.2018 НМЦ та БЖД Миколаївської області
276/01-12
Про погодження ремонтних робіт

20.06.2018

20.06.2018 НМЦ ЦЗ та БЖ Миколаївської
області

20.06.2018

20.06.2018

20.06.2018 Миколаївський обласний військовий
3/3975
комісаріат
19.06.2018 ФОП Галькевич О.С
б/н
20.06.2018 Облдержадміністрація
1024/09-05-58/618
13.06.2018 Витяг з протоколу засідання КМУ
23

20.06.2018

13.06.2018 Торгово-промислова палата України

20.06.2018

20.06.2018 Прем"єр-міністр України

20.06.2018

14.06.2018 Державна Міграційна служба

8-7-4188/1-18

20.06.2018

15.06.2018 Секретаріат Кабінету Міністрів
України
12.06.2018 Секретаріат КМУ

1054/0/02-18

19.06.2018 ГУС у Миколаївській області
23.05.2018 Закон України
19.06.2018 Громадська спілка "Українська
асоціація досконалості та якості"
06.06.2018 Витяг з протоколу КМУ

11-40/2102-18
2445-VII
82

20.06.2018
20.06.2018

21.06.2018

21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018

Назва документу

279/01-15

1821/26.0-7.5
2511/0/1-18

10119/0/2-18

21

Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської обл.( м. Миколаїв, вул. 10
Слобідська, 2, площею 175,3 кв.м)
Про проведення 21.06.2018 наради зі штабом зони територіальної оборони
Про розрахунки по договору оренди нерухомого иайна
Електронна пошта. Про стан виконання протокольних доручень колегії ОДА а
також пропозиції щодо зняття їх з контролю
Про надання інформаціїї про процедури закупівлі, які відмінено за результатами
Антимонопольного комітету
Запрошення на Національний Форум розвитку МСБ 2018
Про надання інформації про участь голів обласних, Київської міської
держ.адміністрації у селекторній нараді 21.06.2018
Про надання звіту на виконання п.3 розпорядження КМУ від 22.08.18 № 605-р
"Про затвердження плану заходів щодо інтеграціїбіженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року"
Лист ПП "Талісман" до Прем"єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 01.06.2018
№ 55/18
Антикорупційний запит про дослідження в регіонах України (Миколаївська обл.)
для викриття надуманих міжнародних рейтингів України по рівню корупції в
інвестиційному секторі
Анкетне опитування
Про приєднання України до Метричної конвенції
Щодо питань досконалості і платоспроможності
Про взаємодію з Рахунковою палатою
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Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Про затвердження Порядку подання уповноваженними органами управління
державними органами приватизації пропозицій щодо включення об"єктів права
державної власності до переліку об"єктів, що підлягають приватизації
Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном
державних підприємств, фунцій з управління майном державних підприємст,
функцій з управління пакетами акций (частками) у зв"язку з прийняттям рішення
про приватизацію або про припинення приватизації об"єкта приватизації

21.06.2018

10.05.2018 Постанова КМУ

387

21.06.2018

10.05.2018 Постанова КМУ

389

21.06.2018

21.06.2018 Редакція газети "Рідне прибужжя"

51

21.06.2018

21.06.2018

06/330
09/543

Щодо поновлення договору страхування

21.06.2018

Управління екології та природних
ресурсів ОДА
18.06.2018 РВ Фонду державного майна
України по Миколаївській області
21.06.2018 Облдержадміністрація

Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Про відзначення Дня працівника природно-заповідної справи

21.06.2018

20.06.2018 Воскресенська селищна рада

21.06.2018
21.06.2018

11.06.2018 Громадська спілка Українська
асоціація досконалості та якості
20.06.2018 Дорученя

21.06.2018

10.05.2018 Постанова КМУ

22.06.2018

11.06.2018 Миколаївська РДА

22.06.2018

21.06.2018 ГУС у Миколаївській області

22.06.2018

13.03.2018 Мінрегіон

21.06.2018

119/11-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо зняття з контролю
розпоряджень голови ОДА на виконня п. 34 Регламенту ОДА
850/02-54
Електронна пошта. Про перерахування субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію мікропроєктів місцевого розвитку в Миколаївській обл.
на 2018 рік
71
Копія щодо питань регіональної конкурентоспроможності
3115/0/05-61/3-18 На виконання протокольного доручення, наданого за результатами засідання
Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до об"єктів соціальної та інженернтранспортної інфраструктури
від 31.05.2018
386
Про затвердження Порядку продажу об"єктів великої приватизації державної
власності
191/07-02/07/18 Про нагородження почесною грамотою з нагоди 22-ї річниці Конституції України
9-48/2123-18
7/34-2557

Анкетне опитування щодо рівня задоволення статистичною інформацією стосовно
продажу товарів у торговій мережі
Про нову форму звітності на виконання доручення Віце-прем"єр-міністра України Міністра регвонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Зубка від
16.01.2018 № 48846/1/1-17 до листа Адміністрації Президента України від
04.12.17 № 04-01/4139 щодо активізації відповідно до компетенції реалізацію
окремих завдань, визначених протокольним рішенням за результатами п"ятого
засідання Ради регіонального розвитку від 20.03.2017
12

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

22.06.2018

18.06.2018 Фонд державного майна україни

22.06.2018

13.06.2018 Мінекономрозвитку

22.06.2018

22.06.2018 Регіональний фонд підприємництва
в Миколаївській області

22.06.2018

19.06.2018 Посольство України в Японії

22.06.2018

13.06.2018 Мінекономрозвитку

22.06.2018
22.06.2018

18.06.2018 Рейтингове агенство "ЄвроРейтингу"
12.06.2018 Херсонська облдержадміністрація

22.06.2018
22.06.2018

18.06.2018 Миколаївська оласна рада
07.06.2018 Постанова ВРУ

22.06.2018

21.06.2018 Розпорядження

22.06.2018

21.06.2018 ГУС у Миколаївській області

23.06.2018
25.06.2018

18.06.2018 Миколаївський професійний ліцей
торгівлі та ресторанного сервісу
20.06.2018 Державна аудиторська служба

25.06.2018

20.06.2018 ТОВ "Вінд Пауер"

25.06.2018

25.06.2018 Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА

Номер документу

Назва документу

10-15-12205

Щодо надання відомостей про нерухоме майно, щодо якого проведено державну
реєстрацію, а також яке не підлягає державній реєстрації для внесення до Реєстру

4602-01/25246-01 Щодо участі України у Китайській міжнародній імпортній виставці
б/н

Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

61511/17-200-410 Щодо проекту будівництва об"їзного мосту через р. Південний Буг за учасі
японських компаний
4003-05/25361-06 Щодо критеріїв відбору та умов проведення конкурсу аудиторів
18/06/18

Щодо результатів оновлення рейтингу інвестиційної ефективності

21-4111/0/18/315 Запрошення до участі у Херсонському міжнародному економічному форумі
"Таврійські горизонти" 21.09.2018
973-08-05-18 Про погашення боргу комунальних підприємств
2451-VIII
Про звернення ВРУ до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей
міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у
зв"язку з непровосудним вироком Московського міського суду у справі
протиправно утримуваного в Російській Російській Федерації громадянина
України Романа Сущенка
256-р
Про використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році
9-48/2121-18

Анкетне опитування стосовно продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

01-18/01-15/376 Про направлення Деменнікової Т.А для очолення кваліфікаційної комісії 25 та 26
червня 2018 року
31-14/901
Про надання інформації про процедури закупівлі, очікувана вартість яких понад
10000 тис.грн, які відмінено та/або за якими відтерміновано дату укладання
договору більш як на 1 місяц за результатами оскарження до Антимонопольно
комітету України в період з 01.01.17 по 31.05.18, що призвело до призвело до
ускладнень із виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань
18/6-3
314/02-07-23

Про зустріч з керівництвом Миколаївської ОДА стосовно можливості залучення
інвестицій та реалізації інвестиційних проектів під СЕС та ВЕС
Факс. Про проведення тренування
13

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

25.06.2018

22.06.2018 Мінекономрозвитку

4003-05/26860-03 Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України

25.06.2018

23.06.2018 Мінекономрозвитку

26.06.2018

22.06.2018 Доручення

26.06.2018

26.06.2018

18.06.2018 Державна установа "Інститут
регіональних досліджень ім. М.І.
Долішнього"
ТОВ "Ньютенд"

3611-06/27057-06 Щодо пункту 32.2 плану заходів Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року
3188/0/05-60/3-18 На виконання постанови КМУ від 20.06.18 № 479 "Про реалізацію
експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення
від сплати митних платежів"
5/159
Про розгляд наданих аналітичних матеріалів

26.06.2018

04.06.2018 Мер Любліна

26.06.2018

12.06.2018 Господарський суд Миколаївської
області
12.06.2018 Вознесенська РДА

26.06.2018

26.06.2018

26.06.2018 КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції"
Облдержадміністрація

26.06.2018

25.06.2018 РЛП "Тилігульский"

26.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
26.06.2018

23.06.2018 Миколаївський обласний центр
здоров"я
20.06.2018 ТОВ " Лайфселл"
21.06.2018 Розпорядження
30.05.2018 Протокол

26.06.2018

25.06.2018 Облдержадміністрація

27.06.2018

25.06.2018 Мінекономрозвитку

26.06.2018

б/н
73914/06/2018
915/1290/16
597/02-02

128

Щодо запропонування повного спектору послуг, необхідність яких виникає в
процесі роботи з ProZorro
Запрошення взяти участь у VII Конгресі Ініціатив Східної Європи 24-25 вересня
2018 року в Любліні
Ухвала Господарського суду Миколаївської області
Про Клопотання перед КМУ про надання погодження щодо передачі приміщення
адмінбудівлі за адресою м. Вознесенськ, вул. Центральна, 27 з державної
власності до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ
Вознесенського р-ну
Про фінансовий стан підприємства

б/н

Електронна пошта. Запрошення взяти участь в урочистих заходах 01.07.2018 до
дня ВМС ЗСУ та дня працівників морського та річкового флоту України
100
Пропозиції щодо додаткового фінансування статутної діяльності РЛП за рахунок
коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного
середовища
149
Про надання роз"яснень щодо можливих дій МОЦЗ для вирішення ситуації та
можливості оформлення правовстановлюючих документів на майно
2187
Про внесення змін до Договорів оренди
167-р
Про нагородження Тертичного Юрія Михайловича
2
Електронна пошта. Протокол засідання міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень спрямованих на підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати
б/н
Електронна пошта. План основних заходів, що проводиться обласною державною
адміністрацією у липні 2018 року
4005-06/27225-03 Щодо піврічного моніторингу проектів МТД
14

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

27.06.2018

26.06.2018 Облдержадміністрація

27.06.2018
27.06.2018
27.06.2018

22.06.2018 Секретаріат КМУ
26.06.2018 РЛП "Тилігульський"
22.05.2018 Закон України

27.06.2018

27.06.2018 Миколаївська обласна організація
Всеукраїнської профспілки торгівлі
27.06.2018 Миколаївська обласна організація
Всеукраїнської профспілки торгівлі
14.06.2018 Мінекономрозвитку

27.06.2018
27.06.2018

Номер документу

Назва документу

1203/0/05-24/2-18 Про надання пропозицій до участі у Національно-патриотичному проекті "Нас
єднає Україна"
10284/6/1-18 Щодо проведення інвентаризації майна загальносоюзної організації ДІСААФ
101
Щодо погодження виплати надбавки за червень 2018
2444-VII
Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під
час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок
сезону 2017/2018
43
Про відзначення з нагоди Дня працівника
45

Про відзначення з нагоди Дня працівника

2031-01/25490-01 Щодо єдиного державного порталу адміністративних послуг
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