Дата
надходження
документу
03.06.2019

Дата створення
документу

Джерело інформації

29.05.2019

03.06.2019

31.05.2019

03.06.2019

15.05.2019

Розпорядження КМУ

03.06.2019

31.05.2019

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

03.06.2019

03.06.2019

Прем"єр-міністр України

03.06.2019

29.05.2019

04.06.2019

31.05.2019

04.06.2019

04.06.2019

04.06.2019

04.06.2019

04.06.2019

03.06.2019

04.06.2019

31.05.2019

04.06.2019
04.06.2019

20.05.2019
30.05.2019

04.06.2019

04.06.2019

04.06.2019

04.06.2019

Номер
документу

Назва документу

Мінрегіон

7/36.2/8700-19 Щодо надання інформації з семінару-наради з актуальних
питаня формування та реалізації державної регіональної
політики
Перший віце-прем"єр-міністр
3617/8/1-19 Щодо підговки до проведення "Українського експортного
України - міністр економічного
тижня - 2019"
ровзитку і торгівлі України
351-р

Про інвестиційні програми і проекти регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок
коштів ДФРР
17645/1/1-19 Оригінал. Щодо засідання Координаційного комітету
"ЕКСПО-2020"

18868/0/1-19 Про надання інформації щодо аналізу стану соціальноекономічного розвитку регіонів України
Державна регуляторна служба
3705/0/20-19 Про проведення планової перевірки додержання
України
Миколаївською ОДА вимог законодавства у сфері
ліцензування господарської діяльності
Мінекономрозвитку
3031-05/22881- Щодо зміни методичнизх підходів до розроблення
06
документів економічного і соціального розвитку регіонів
Облдержадміністрація
б/н
Про направлення плану-графіку навчання державних
службовців 1-5 груп оплати праці
ГУ статистики у Миколаївській 13-17/1810-19 Про надання статистичних продуктів
області
Мінекономрозвитку
3901-06/23025- Щодо надання пропозицій до каталогу інвестиційних
06
проектів
Мінекономрозвитку
3305-04/22899- Про проведення безкоштовного онлайн-курсу "Публічні
06
закупівлі", який буде доступний 24.05.19
ПКВО "Фармація"
б/н
Про направлення рахунку на оплату
Обласна рада
871-18-05-19 Про налагодження зв"язків з галузевими промисловими
асоціаціями
Облдержадміністрація
1004/09-05- Про надання пропозицій до плану дій ОДА на ІІІ квартал
58/6-19
2019 року
Департамент фінансів ОДА
032-19/1571 Для керівництва в роботі наказ МФУ від 08.04.2019 № 145
"Про затвердження змін до Загальних вимог до визначення
результативних показників бюджетних програм"

Дата
надходження
документу
05.06.2019

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

28.05.2019

Державна установа "Інститут
регіональних досліджень імені
М.І. Долішнього Національної
академії наук України"
Миколаївській базовий
медичний коледж

9/176

05.06.2019

04.06.2019

05.06.2019

16.05.2019

Інститут євро-атлантичного
співробітництва

05.06.2019

03.06.2019

ФОП Семенець О.М.

05.06.2019

03.06.2019

ТОВ "ПРОСПЕРІТІ ІНВЕСТ
ГРУП"

05.06.2019

05.06.2019

Мінрегіон

05.06.2019

04.06.2019

05.06.2019

31.05.2019

Миколаївський базовий
медичний коледж
Державна регуляторна служба
України

05.06.2019

04.06.2019

Розпорядження

05.06.2019

04.06.2019

Депутат обласної ради
Поточняк В.С.

05.06.2019

03.06.2019

Прибужанська сільська рада

Назва документу
Про розгляд аналітичних матеріалів професора Іщука С.О.

Про надання комплекту документіав для отримання дозволу
на укладення договору оренди нерухомого майна
комунальної власності
5.30/05.19 Про виконання Річної національної програми
співробітництва України - НАТО за перше та друге півріччя
2018 оку
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
області
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
області
7/19.1/9076-19 Про засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР
11/385
Про надання на погодження договору
11/384

3833/0/20-19 Про оприлюднення та регулярного оновлення переліку
регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності,
строку проведення базового, повторного та періодичного
відстеження їх результативності та інформації про місце їх
оприлюднення
180-р
Про затвердження переліку проектів соціальноекономічного розвитку ОТГ Миколаївської області та
розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію у
2019 році
б/н
Про розгляд мікропроекту "Нові якісні меблі для розвитку
дітей дошкільних навчальних закладів Новобузької міської
ради"
171
Про надання інформації щодо суми видатків на
мікпропроекти

Дата
надходження
документу
05.06.2019

Дата створення
документу
31.05.2019

05.06.2019

05.06.2019

06.06.2019
06.06.2019
06.06.2019

06.06.2019
05.06.2019
03.04.2019

06.06.2019

05.06.2019

06.06.2019

31.05.2019

06.06.2019

05.06.2019

06.06.2019
06.06.2019

06.06.2019
04.06.2019

06.06.2019

05.06.2019

06.06.2019

05.06.2019

Джерело інформації
Віце-прем"єр-міністр з питань
європейської та
євроатлантичної інтеграції
України
OECD
ФОП Галькевич
Управління ЖКГ ОДА
Миколаївське міське
відділення Управління
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування
України в Миколаївській
області
Миколаївське міське
відділення Управління
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування
України в Миколаївській
області
Арбузинська селищна рада
Управління культури,
національностей та релігій
Миколаївської ОДА
Мінрегіон
Облдержадміністрація

Номер
документу

Назва документу

18313/1/1-19 Щодо визначення кандидатури для участі у конкурсному
відборі з метою підвищення кваліфікації молодого
покоління державних службовців України в рамках проекту
Прогрмами Україна - НАТО
б/н
Щодо участі у семінарі щодо "Збільшення інвестицій у
місцеву інфраструктуру", що відбудеться 09.07.2019 у
Львові
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна
Г-137-03
Про розгляд звернення згідно повноважень
513-15
Про порядок заповнення листків непрацездатності

15-08-08-859 Про порядок заповнення листків непрацездатності

898/06/19

853/06-12

Щодо виділення коштів за рахунок субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку ОТГ
Про погодження контракту

7/36.2/9111-19 Щодо тренінгів із стратегічної екологічної оцінки
2808/0/05-58/3- Про надання доручення на підготовку проекту
19
розпорядження "Про інвестиційні програми і проекти
регіонального розвитку, що можуть реалізовуваьтися у 2019
році за рахунок ДФРР"
Розпорядження
182-р
Про затвердження переліку мікропроектів місцевого
розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх
реалізацію
Березнегуватська районна рада 260/01-02/06 Про розгляд мікропроектів місцевого розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету у
2019 році

Дата
надходження
документу
06.06.2019

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

31.05.2019

Розпорядження

06.06.2019
06.06.2019

03.04.2019
31.05.2019

Постанова КИУ
Березнегуватська районна рада

06.06.2019

29.05.2019

Розпорядження

169-р

06.06.2019

30.05.2019

Розпорядження

178-р

06.06.2019

30.05.2019

Розпорядження

179-р

06.06.2019

05.06.2019

06.06.2019

04.06.2019

ГУ статистики у Миколаївській 12.1-22/1820області
19
Веснянська сільська рада
385-09.07-19

06.06.2019

04.06.2019

Обласна рада

898-06-05-19

06.06.2019

05.06.2019

Миколаївська обласна рада

750-20-05-19

07.06.2019

06.06.2019

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

18295/1/1-19

Назва документу

124-рк

Про відзначення почесними грамотами
та подяками голови Миколаївської
облдержадміністрації
457
Про внесення змін до постанови КМУ від 18.03.15 № 196
250/01-02/06 Про розгляд мікропроектів Березнегуватського району
Про затвердження Антикорупційної програми
Миколаївської обласної державної адміністрації на 20192021 роки
Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 07.02.2017 № 32-р "Про утворення
міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення
реалізації рішень Уряду, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в ч
Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 02.11.2009 № 413-р
"Про утворення обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат"
Про зміни у порядку поширення статистичної інформації
щодо прямих інвестицій
Про надання переліку проектів та проектної заявки на
"Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів,
площадок, тротуарів, відмосток по вул. Павла Глазового, 1 в
с. Надбузьке, Миколаївського району Миколаївської
області"
Про виконання рішення обласної ради від 12.10.17 № 29
щодо підприємства комунальної власності
По звернення депутата обласної ради Лісніченка В.А.,
стосовно відбору проектів
Про нові форми показників розвитку підприємництва у
регіонах

Дата
надходження
документу
07.06.2019

Дата створення
документу
31.05.2019

ТОВ "Сервісний центр
"Металург"

07.06.2019

07.06.2019

ТОВ "Проектний центр
"Спаський"

07.06.2019

06.06.2019

ТОВ "ОЛ-ЛЮКС"

07.06.2019

06.06.2019

ТОВ "Лікейт"

07.06.2019

07.06.2019

07.06.2019

08.06.2019

Управління екології та
природних ресурсів
Миколаївської ОДА
Прем"єр-міністр України

07.06.2019

07.06.2019

ТОВ КОМАВТО"

10.06.2019

10.06.2019

міжрегіональне управління
національного агенства україни

10.06.2019

20.05.2019

10.06.2019

07.06.2019

Головне управління
оперативного забезпечення
збройних сил Укураїни
Мінрегіонбуд

18355/1/4-19

Управління екології ОДА

01-02/263-04

10.06.2019

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

01-01-255-19 Про нагородження працівників з нагоди Дня відзначення
Дня працівників металургів та гірничодобувної
промисловості
б/н
Заява про надання оренду нерухомого майна,що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
б/н
Заява про надання оренду нерухомого майна,що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
б/н
Заява про надання оренду нерухомого майна,що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
01-02/250-05 Про надання інформації щодо наявності на території області
суб"єктів господарювання, які здійснюються виробництво
14768/1/1-19 Щодо діалогу з владою, який відбудеться 18.06.2019 в
рамках 15 Українського форуму в м. Одесі
б/н
Заява про надання оренду нерухомого майна,що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
141/ТО 03-15 Щодо навчання в інституті державного управління
М/07-12/100
дск

11.06.2019

10.06.2019

Мінекономрозвитку

11.06.2019

06.06.2019

Новоодеська районна рада

143/05-30/19

11.06.2019

07.06.2019

Депутат Миколаївської
районної ради Нерода Р.С.

б/н

3903-06/2427506

Щодо надання договорів на виокнаня мобілізаційного
завдання(замовлення) для будівництва взводних опорних
пунктів
Щодо узгодження проведення 27-го засідання міджурядової
українсько-білоруської зиішаної комісії з питань
торгівельно-економічного співробітництва
Щодо надання кандидатур представників департаменту, що
будуть задіяні до разроблення стратегії області
Щодо розгляду проекту Плану заходів щодо популяризації
інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025
року
Про фінансівіання в червні 2019 субвенції з обласного
бюджету на реалізацію мікропроектів
Про надання результатів конкурсу мікропроектів

Дата
надходження
документу
11.06.2019
12.06.2019

Дата створення
документу

Джерело інформації

10.06.2019

Облдержадміністрація
Южноукраїнська міська рада

12.06.2019
12.06.2019

06.06.2019
31.05.2019

Херсонська група ОБСЄ
Мінекономіки

12.06.2019

11.06.2019

12.06.2019

07.06.2019

сухоєланецька сільська рада
Новооодеського району
Облдержадміністрація

12.06.2019

10.06.2019

Южноукраїнська міська рада

13.06.2019

13.06.2019

13.06.2019

07.06.2019

13.06.2019

11.06.2019

Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
Адміністрація заводського
району
Миколаївська міська рада

13.06.2019

05.06.2019

Кабінет Міністрів України

13.06.2019

11.06.2019

13.06.2019

10.06.2019

міністерство закордонних
справ
мінекономрозвитку

13.06.2019

12.06.2019

Віце-премєр-міністр україни

13.06.2019

11.06.2019

мінекономрозвитку

Номер
документу

Назва документу

б/н
Про надання пропозицій до плану основних заходів ОДА
16/02-34/1966 Гарантийнеий лист щодо співфінансування заходу
"Створення сучасного освітнього середовища в закладах
освіти"
007-273/06-19 Щодо організації зустрічі з Херсонською групою ОБСЄ
4602-04/22850- Щодо програми global Best Practice Programme
06
145
Гарантійний лист щодо фінансування проекту створення
спортивного майданчика
190-р
Про внесення змін до складу робочої групи з розгляду
питань, повязаних з наданням дозволу на право
користування пільгами з оподаткування, визначення
доцільності надання фінансової допомоги на поворотній
основі
16/02-34/1967 Гарантийний лист щодо співфінансування заходу
"Модернізація майстерні трудового навчання"
281/01-10/19 Про участь у семінарі
662/03.01- Про надання інформаціцї
22/03.05/19
2758/020201- Гарантийний лист щодо співфінансування проекту"
22/07/14/19 Поліпшення матеріально-технічної бази Дитячо-юнацької
спортшколи №7 м.Миколаїв"
365-р
Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2019 році
субвернції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів соціально-економічнеого розвитку
окремих територій"
630/14-020- Щодо міжнародних документів
1349
3903-06/24275- Щодо розгляду проекту Плану заходів
06
19969/1/1-16 Перелік обєктів, які необхідно профінансувати, шляхом
виділення субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
3611-07/24497- Щодо довгострокового планування розвитку малого та
06
середнього підприємництва на рівні регіонів та
територіальних громад

Дата
надходження
документу
14.06.2019

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

10.06.2019

14.06.2019

12.06.2019

Національне агенство України
з питань державної служби
Мінрегіонбуд

14.06.2019

12.06.2019

Облдержадміністрація

198-р

14.06.2019

14.06.2019

Облдержадміністрація

18.06.2019

05.06.2019

18.06.2019

11.06.2019

Департамент державних
закупівель та постачання
матеріальних ресурсів
Міністерства оборони У
Розпорядження

1074/14-0528/6-19
286/1/3874

18.06.2019

18.06.2019

Облдержадміністрація

18.06.2019

18.06.2019

Облдержадміністрація

18.06.2019

13.06.2019

Кривоозерська РДА

18.06.2019

11.06.2019

Снігурівська РДА

18.06.2019

11.06.2019

Розпорядження

18.06.2019
19.06.2019

12.06.2019
18.06.2019

Розпорядження
Адміністрація Президента
України

19.06.2019

07.06.2019

Розпорядження

19.06.2019

19.06.2019

Доручення

Назва документу

Про використання міжнародної технічної допомоги та
інших форм міжнародного співробітництва
7/12/9496-19 Щодо підготовки матеріалів до візитц української делегації
55/30/22-19

195-р

747/0/06-05/119
1086/14-0533/6-19
238/02-4316/19
01-419/1942/16
194-р

197-р
04-01/369
186-р

Про чергування відповідальних працівників структурних
підрозділів ОДА під час святкових днів
Про надання інформації
Щодо надання інформації про укладення договорів на
постачання продукції та надання послуг тилового
призначення а межах наданих Міністерством оборони
України повноважень
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від
28.11.18 № 509-р " Про утворення робочої групи з питань
легалізації виплати заробітої плати та зайнятості населення"
Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби
Про звільнення Попової С.В.
Щодо виділення коштів на реалізацію проекту у сумі
2350000
Про проведений аналіз надходжень податків та зборів
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від
26.08.2010 № 305-р " Про представників органів виконавчої
влади в обласномукоординаційному комітеті сприяння
зайнятості населення"
Про використання коштів ДФРР у 2019 році
Щодо внесення пропозицій для формування робочого
графіка Президента України на липень-вересень 2019 року

Про внесення змін до складу робочої групи з питань
гуманітарної допомоги при обласній державній
адміністрації
3071/0/05-60/3- Про надання інформації про важливі інфраструктурні,
19
виробничі та соціальні проекти, що будуть реалізовані у
2019 році

Дата
надходження
документу
19.06.2019

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

14.06.2019

19.06.2019
19.06.2019

15.06.2019
14.06.2019

19.06.2019

14.06.2019

19.06.2019

12.06.2019

Розпорядження

202-р

19.06.2019

05.06.2019

Розпорядження

185-р

19.06.2019

12.06.2019

Розпорядження

19.06.2019

12.06.2019

20.06.2019

14.06.2019

Центр розвитку місцевого
самоврядування
Мінекономрозаитку

20.06.2019

13.06.2019

КП Миколаївкнига

20.06.2019

20.06.2019

20.06.2019

20.06.2019

Регіональний фонд підтримки
підприємництва в
Миколаївській області
ПКВО "Фармація"

21.06.2019

20.06.2019

Доручення

24.06.2019
24.06.2019

18.06.2019
21.06.2019

24.06.2019

18.06.2019

Дорошівська сільська рада
Департамент соціального
захисту населення
Миколаївської ОДА
Мінекономрозвитку

Назва документу

Віце-премєр-міністр України В. 26493/38/1-17 До листа Міноборони від 22.05.19 № 220/2714 щодо
Кістіон
пропозицій щодо шляхів вирішення проблемних питань з
нормативно-правового урегулювання запровадження та
здійснення заходів правового режиму воєнного стану
Розпорядження
140-рк
Про виконання обовязків голови Миколаївської ОДА
Розпорядження
139-рк
Про припинення роботи на посаді голови Миколаївської
ОДА
Облдержадміністрація
1045/0/05-23/2- Про проведення 21.06.19 круглого столу на тему "Паспорт
19
бюджету України: Миколаївський регіональний вимір"
Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 24 травня 2012 року № 152-р "Про
утворення Миколаївської обласної тристоронньої соціальноекономічної ради та затвердження положення про цю раду

Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у
сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти
200-р
Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти
77/19
Щодо проведення міжнародних навчальних поїздок 8-12
липня
3804-05/24972- Про проведення заходу із смарт-спеціалізації
03
3-1/55
Договір оренди нежитлових приміщень з ФОП Дегтярьов
О.О.
б/н
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Миколаївській області
Щодо рєєстрації нерухомого майна у Державному реєстрі
нерухомого майна
3079/0/05-61/3- Щодо порядку дій при виникненні загрози терорестичних
19
проявів у місцях з масовим перебуванням людей
511-02-12
Про направлення заявок для участі у конкурсному відборі
1298/09
Про направлення протокол від 23.05.2019 № 2 засідання
конкурсної комісії з питнаь надання одноразової допомоги
для відкриття власної справи учасникам АТО
3611-07/25235- Про нові форми звітування з розвитку підприємництва у
06
регіоні
444/06-01

Дата
надходження
документу
24.06.2019
24.06.2019

Дата створення
документу
24.06.2019
18.06.2019

24.06.2019

21.06.2019

24.06.2019

11.06.2019

24.06.2019

21.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

11.06.2019

24.06.2019

18.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

12.06.2019

24.06.2019

14.06.2019

24.06.2019

11.06.2019

24.06.2019

14.06.2019

25.06.2019

14.06.2019

25.06.2019

25.06.2019

25.06.2019

24.06.2019

Джерело інформації
ФОП Точилкін С.А.
Управління екології та
природних ресурсів ОДА
ТОВ "Електромеханічне
обладнення"
Прокуратура Миколаївської
області
Департамент соціального
захисту населення
Миколаївської ОДА

Номер
документу
б/н
05/355

Назва документу

Про продовження дії договору
Про надання інформації для підготовки Регіональної
доповіді
702/06-19
Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії
на зовнішньоекономічну операцію
05/2-542 вих 19 Про наданння копії документів, які передували передачі
зазначеного майна в оренду
1299/09
Про направлення протоколів (від 07.06.2019 № 3 та від
12.06.2019 № 4) засідання конкурсної комісії з питнаь
надання одноразової допомоги для відкриття власної справи
учасникам АТО
Головне управління статистики 03.3-04/1989- Про направлення додаткової угоди щодо взаємообміну
у Миколаївській області
19
інформаційними ресурсами між Державною службою
статистики України й Миколаївською ОДА
Укркоопспілка спілка
01-01/61
Про відзначення за значний внесок в розбудову споживчої
споживчих товариств
кооперації області працівників спілки
Миколаївської області
Мінрегіон
7/7.1/9785-19 Щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти, за рахунок ДФРР
Управління культури,
б/н
Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є
національностей та релігій
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
ОДА
оМиколаївсько області
Програма розвитку ООН в
б/н
оригінал. Про участь у регіональних форумах у сфері
Україні
місцевого розвитку
СКМУ
20167/1/1-19 Щодо розгляду листа народного депутата України Ільюка
щодо ДП "СК "Ольвія"
Прибузька сільська рада
384
Про внесення змін до субвенції з обласного бюджету
Доманівського району
місцевим бюджетам
Миколаївської області
Снігурівська РДА
01-496/19- Про перерозподіл коштів обласної субвенції у розмірі 360
41/14
тис. грн на інші мікропроекти району
ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"
08/5-4394
Щодо присвоєння почесного звання України, для
подальшого подання в ДК "Укроборонпром"
Облдержадміністрація
б/н
Про надання інформації завдань по виконанню Указів
Президента України
Облдержадміністрація
1116/23-05- Про уточнення Планів з праці та кадрів на особливий період
28/6-19

Дата
надходження
документу
25.06.2019

Дата створення
документу
24.06.2019

25.06.2019

24.06.2019

25.06.2019

21.06.2019

25.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

26.06.2019

26.06.2019

24.06.2019

27.06.2019

21.06.2019

27.06.2019

24.06.2019

27.06.2019

26.06.2019

27.06.2019

24.06.2019

27.06.2019

25.06.2019

27.06.2019

04.06.2019

27.06.2019

25.06.2019

27.06.2019

14.06.2019

Джерело інформації
Миколаївська обласна
інфекційна лікарня
Миколаївської обласної ради
Миколаївська обласна
інфекційна лікарня
Миколаївської обласної ради
Мінекономрозвитку

Номер
документу

Назва документу

425/05

Щодо дії договору оренди нерухомого майна від 04.11.2016
№ 8 з ПП "Медичний центр АРТ"

426/05

Щодо дії договору оренди нерухомого майна від 28.09.2011
№ 3 з ПП "Медичний центр АРТ"

4003-05/25729- Щодо надання інформації в рамках підготовки до нового
03
програмного періоду ППС ЄІС 2021-2027
Обласна рада
479-03/5-19 Про забепзечення передачі документів та матеріалів,
пов"язаних із виконанням роботи з управління майном
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Шичаніна Яна Володиимрівна
б/н
Про надання копію договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності
Департамент соціального
1309/09
Про підготовку звіту плану заходів з реалізації Стратегії
захисту населення ОДА
подолання бідності
Мінекономрозвитку
3903-01/25707- Щодо повторного погодження проекту постанови КМУ
06
Прокуратура Миколаївської
08-125 вих - 19 Позовна заява щодо цілісного майнового комплексу
області
дитячого оздоровчого табору ім. лейтенанта Шмідта П.П.
Державна екологічна інспекція 01/01-15/1484 Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є
у Миколаївській області
спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Миколаївська інфеуційна
425/05
Про продовження дії договору оренди нерухомого майна
лікарня
Прокуратура Миколаївської
(15-31) 9583 Про надання завіреної копії розпорядження ОДА від
області
вих - 19
27.12.2016 № 498-р щодо передачі об"єкту цілісного
майнового дитячого оздоровчого табору ім. лейтенанта
Шмідта
ГУ Державної міграційної
5100.5.2Щодо інтеграційних заходів та сприяння добровільному
служби України в Одеській
8146/51.3-19 розселенню, працевлаштевінню біженців
області
Мінекономрозвитку
3803-05/26389- Щодо навчання смарт-спеціалізації
06
КП Первомайської міської ради
61-29
Оригінал. Про погодження розміру автостанційного збору
"Управління пасажирських
на 2019 рік
перевезень"

Дата
надходження
документу
27.06.2019

Дата створення
документу
18.06.2019

27.06.2019

25.06.2019

27.06.2019

20.06.2019

27.06.2019

20.06.2019

27.06.2019

24.06.2019

27.06.2019

21.06.2019

Джерело інформації
Первомайська селищна рада
Вітовського району

Номер
документу

Назва документу

Копія. Про розгляд проекту "Капітальний ремонт
водонапірної башти та насосної станції по вул. Заводська в
смт. Первомайське Вітовського району Миколаївської
області"
Облдержадміністрація
3155/0/05-33/3- Про надання доручення на підготовку проекту
19
розпорядження "Про затвердження переліку мікропроектів
місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного
бюджету на їх реалізацію"
Фонд державного майна
10-16-11483 Щодо формування та надання повної, актуальної інформації
України
про потенційні об"єкти оренди
Міністерство оборони України
220/3216
Щодо надання інформації про виконання заходів з
підготовки території держави та фінансово-економічні
розрахунки щодо потреби в коштах на виконання заходів
Мінекономрозвитку
2714-14/25970- Про результати та вжиті заходи щодо запровадження та
03
здійснення заходів правового режиму воєнного стану
Березанська РДА
336/40/01- Про внесення змін до рішення сесії обласної ради з метою
2/32/19
перенесення видатків споживання на видатки бюджету
розвитку
940/06-03

