Дата
надходження
документу
03.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

20.06.17

Миколаївська РДА

03.07.17
03.07.17

03.07.17

РЛП Тилігульський
Облдержадміністрація

03.07.17
03.07.17

03.07.17
30.06.17

КП міжнародний аеропорт
Облдержадміністрація

03.07.17
03.07.17

30.06.17
27.06.17

Облдержадміністрація
Миколаївська ОДА

03.07.17
04.07.17

30.06.17
13.06.17

Облрада
Облдержадміністрація

04.07.17
04.07.17
04.07.17

23.06.17

04.07.17

03.07.17

Фонд держамайна України
Облдержадміністрація
Відділ з питань надання адміністративних
послуг
Воскресенська селищна рада

04.07.17

04.07.17

ПП "Форкіс-Н"

04.07.17

03.07.17

Облдержадміністрація

04.07.17
04.07.17
04.07.17
04.07.17

21.06.17
03.07.17
04.07.17
27.06.20

Антимонопольний комітет України
РЛП Тилігульський
РЛп Кінбурнська коса
Доманівська селищна рада

04.07.17
05.07.17

30.06.17
05.07.17

Дорошівська сільська рада
Микол. Обласна організ Всеукраїнської
профспілки працвників і підприємців
торгівлі, громадського харчування та послуг

05.07.17

19.06.17

Юридичний департамент Міністерства
оборони України

30.06.17

Номер документу

Назва документу

Щодо зверення Жолобецького стосовно передачі майна із спільної власності
територіальних громад Миколаївського району в комунальну власність міста
Миколаїв
122
Заявка на фінансування
1270/16-05-58/6-17 Щодо надання пропозицій про налагодження звязків з провінцією Шаньсі
945-02-16-17

50
Щодо направлення представників департаменту для інвентаризації
1259/12-05-28/6-17 Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за 2 квартал
2017 року
1262/09-05-58/6-17 Про виконання доручень голови ОДА
529-09/05-17
Про стан виплати заборгованості із заробітної плати працівникам ДП
"Суднобудівний завод ім. 61 комінара"
532-03/05-17
Про надання інформації та документів
201-р
Про відзначення в Миколаївській області Дня Державного Прапора України та
26-ї річниці незалежності України
10-16-12375
Щодо формування переліку потенційних обєктів оренди
План заходів , що проводяяться ОДА у липні 2017
79/01-20/17/05Пропозиції по внесенню змін до обласного бюджету
110/70
1002/04.09
План соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради
Вітовського району
61
Щодо участі у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об"єкта оцінки
2677/0/05-32/3-17 Щодо врахування зауважень Держказначейства при складанні фінансової
звітності за 2 квартал 2017 року
200-29/05-6715
Про участь у семінарі з питань деражіної допомоги
126
Заявка на фінансування
101
Заявка на фінансування
465
Проектна заявка на проект "Закупівля транспортного засобу спеціального
призначення"
103-04-05
Щодо прозрахунків для формування розміру субвенцій
23
Про відзначення з нагоди Дня працівників торгівлі.

298/ПУ/1645

Про надання інформації щодо подальшого використання майна військових
містечок

Дата
надходження
документу
05.07.17

Дата створення
документу

05.07.17

30.06.17

05.07.17

15.06.17

05.07.17
05.07.17
05.07.17
05.07.17
06.07.17
06.07.17

05.07.17
05.07.17
05.07.17
05.07.17
30.06.17
21.06.17

Микол.обл. управління лісового та
мисливськогогосподарства
Миколаївський коледж культури
Облрада
РЛП Приінгульський
РЛП "Гранітно-Степове Побужжя"
Мінекономрозвитку
КМУ

06.07.17

05.07.17

Облдержадміністрація

06.07.17

13.06.17

Мінрегіон

06.07.17

05.07.17

Облдержадміністрація

06.07.17

21.06.17

Державне агенство з енергоефективності та
енергозбереження України

194-01/11/5-17

06.07.17

21.06.17

Державний концерн "Укроборонпром"

UOP 8.0-5677

06.07.17

30.06.17

Мінекономрозвитку

06.07.17

26.05.17

06.07.17

21.06.17

Урядовий уповноважений з питань
інвестицій
Мінрегіон

05.04.17

Джерело інформації

Миколаївська обласна організація
Всеукраїнської профспілки працівників і
підприємців торгівлі, громадського
харчування та послуг
Облдержадміністрація

Номер документу

24

232-р

449
226
553-03
63
104
460-05/21919-03
429-р

242-р

7/19-6293
251-рк

3904-05/22095-06
18-2
7/19-6629

Назва документу

Про відзначення з нагоди Дня працівників торгівлі

Про затвердженняплану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євратлантичної інтеграції україни на 2017
рік у Миколаївській області
Щодо виділення коштів на здійснення запобіжних протипожежних заходів
Про надання доручення на створення комісії
Про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Про фінансування видатків
Про Фінансування видатків
Щодо інвестицій в енергетичний сектор Кенії
Про затвердження плану заходів з відзначення у 2017 році 20-ї річниці
підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією
Північно-Атлантичного договору
Про внесення змін до складу координаційної ради при облдержадміністрації з
питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального
природокористування Миколаївської області на 2011-2015 та обласної Цільової
програми розвитку екологічної мережі до 201
Про забезпечення впровадження нового освітнього простору в межах проектних
рішень
Про звільнення Дерюгіної О.В. з посади начальника Миколаївського обласного
бюро судово-медичної експертизи Миколаївської облради
Про надання інформації щодо потреб у фінансових ресурсах на реалізацію
заходів/проєктів з енергоефективності та ВДЕ в різних секторах економіки на
липень 17
Щодо співробітництва
Про визначення 2 представників , які будуть відповідати за підготовку до
реалізації пілотних проєктів державно-приватного партнерства
Щодо прийняття участі у голосуванні, поширенні та залученні до голосування
компаній з іноземними інвестиціями
Факсограма Про надання переліку проектів разом з проектними заявками на
проекти

Дата
надходження
документу
06.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

29.06.17

Облдержадміністрація

06.07.17

26.06.17

Посольство України в Республіці Болгарія

06.07.17
06.07.17
06.07.17

22.06.17
22.06.17
22.06.17

Рейтингове агенство "Євро- Рейтинг"
ТОВ " ДАВАЙС"
Депутат Миколаївської облради Бєлава В.О.

06.07.17

26.06.17

ТОВ" Н АВТО"

07.07.17

07.07.17

Облдержадміністрація

07.07.17
07.07.17

06.07.17
13.06.17

Облдержадміністрація
Громадська організація NGO SilkLink

07.07.17
07.07.17
07.07.17

21.06.17
27.06.17
26.06.17

07.07.17
10.07.17
10.07.17
10.07.17

29.06.17
23.06.17
10.07.17
04.07.17

Мінекономрозвитку
Мінекономрозвиток
Центр сприяння і розвитку програм та
проєктів ЮНЕСКО у Львівській обл.
Мінрегіон
Посол Республіки Корея в Україні
Галіцинівська сільська рада
Мінекономрозвитку України

10.07.17

06.07.17

10.07.17

27.06.17

10.07.17
10.07.17

07.07.17
07.06.17

10.07.17
10.07.17

07.07.17
07.07.17

Мінрегіон
Постійна коміс облради з питань ЖКГ ,
регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва

10.07.17

10.07.17

Мостівська сільська рада

Регіональна рада підприємців при
Миколаївській ОДА
Генеральне консульство Республікі
Беларусь в Одесі
Куцурубська сільська рада
Закон України

Номер документу

240-рк

6133/36-200-493
22/06/17
23/2017
б/н
104

Назва документу

Про звільнення Янковського Д.О. з посади директора Миколаївської обласної
бази спеціального медичного постачання Миколаївської облради
Щодо організації зустрічі з Почесним консулом України
Щодо результату оновлення рейтингу інвестиційної ефективності
Постанова Господарського суду по справі № 915/377/17 від 13.06.17
Щодо відновлення робіт з реконструкції водомережі у с. Дмитрівка
Заява про неможливість виконання судового рішення Господарського суду

2195/11-05-58/6-16 Про надання інформації щодо виконання розпоряджень та протокольних
доручень голови облдержадміністрації
1303/09-05-58/6-17 Про надання пропозицій на засідання колегії
126
Щодо другого українського форуму Шовковий шлях
4602-05/20817-06
4502-06/21400-04
822
7/19-6898
441-04-08
4004-09/22503-06
21
02-05/108
625/04.03
2086-VIII

7/19-7057
894-07-05-17

581

Щодо оголошених тендерів у ТР
Щодо поширення інформації про конкурс
Щодо участі у Міжнародному форумі із питань медичного туризму
Факсограма Щодо порядку розподілу коштів субвенцій
Щодо проведення "Вело каравану дружби Україна-Корея"
План соц-економ розвитку для проведення експертизи
Копія реєстраційної картки проекту "Український проект бізнес-розвитку
плодоовочівництва"
Про проведення круглого столу на тему "Місцеві податки6 стан справ в 2017. та
перспективи на 2018"
Про надання інформ. про торгівельно- економічне співробітнецтво
Проект Програми соц- економ розвитку на 2017-2020 на експертизу
Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку
басейну річки Дністер
Про перелік донорських організацій
Запрошення взяти участь у засіданні постійної комісії 13.07.2017 о 10-00 у
кабінеті 321

Проект Плану соціально- економічного розвитку

Дата
надходження
документу
10.07.17
10.07.17

Дата створення
документу
05.07.17
03.07.17

Ольшанська селищна рада
ВК Южноукраїнська міськрада

10.07.17

07.07.17

Облдержадміністрація

10.07.17

Джерело інформації

Головне управління статистики у
Миколаївській області
Миколаївський обласний лабораторний
центр МОЗ України
ТОВ "Центр-Приват-Експерт"
Господарський Суд Ухвала
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Кінбурнська коса"
Облдержадміністрація

Номер документу

247/04-07
11/02-34/2094
2960/0/05-37/3-17

11.07.17

10.07.17

14/085/1-1062

11.07.17
11.07.17
11.07.17
11.07.17
11.07.17

10.07.17
03.07.17
11.07.17
11.07.17

11.07.17
11.07.17

06.07.17

Облдержадміністрація
Управління ЖКГ

11.07.17

27.06.17

Миколаївгаз

11.07.17
11.07.17

07.07.17
22.12.16

Мінрегіон
Миколаївська облрада

11.07.17
11.07.17
11.07.17
11.07.17
12.07.17

11.07.17
11.07.17
11.07.17
06.07.17
06.06.17

Мінрегіон
РЛП "Тилігульський"
Облдержадміністрація
ТОВ "НТ БУД"
Президент України

7/19-7185
129
4314-05/23104-03
03-нт/07-2017
2081-VIII

12.07.17
12.07.17

12.07.17
12.07.17

ТОВ Ніктеплосервіс
Облдержадміністрація

20
3149/0/05-61/3-17

12.07.17

24.06.17

Прем"єр-міністр України

12.07.17

14.06.17

Всеукраїнське козацьке військо

9
915/1030/16
130
105

Назва документу

Проект Програми соц- економ розвитку на 2017-2020 на експертизу
Протокол наради з розгляду питань врегулювання ситуації з КП ТВКХ м.
Южноукраїнська
Про надання інформації про яскраві події сучасного життя Микол. обл та
історичних юбілеїв
Про соціально-економічне становище Миколаївської обл. у січні-травні 2017
Про надання згоди на списання майна
Щодо участі у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяності
Ухвала за позовом КП "Миколаївкнига" до ФОП Михайлова
Про фінансування видатків
Про профінансування за 1-шу половину липня
Зразок паспорту заходу Урочисте відкриття оздоровчого центру "Сонечко"

Про дотримання терміну подачі документів
Про надання інформації про перелік обєктів які будуть реалазовуватися у 2017
році
М1061-сл-9551-0617 Про призначення представника до складу комісії з списання основних фондів, які
є державною власністю
7/7-7211
Про надання інформації щодо розподілу бюджетнтих асигнувань
40
Десята сесія сьомого скликання Про перейменування Миколаївської обласної
лікарні - закладу комунальної власності області та внесення змін до її Статуту
375

25288/0/1-17

1/1406

Факсограма Про проведення робочої наради
Про профінансування видатків
Щодо українсько-іранського співробітництва
Про надання нежилого приміщення по вул. Шнеєрсона, 7
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації
оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих
закладів
Щодо договору оренди нерухомого майна
Доручення щодо обєктивного оцінювання соціально-економічного розвитку міст
та районів області
Протокол селекторної наради про стан підготовкиоб"єктів ЖКГ та соціальної
сфери, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в госінньозимовий період 2017/18
Щодо створення козацького молодіжного спортивного табору відпочинку на
терит Микол.обл

Дата
надходження
документу
12.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

06.07.17

Микол обласна організація Всеукраїнської
профспілки працівників і підприємців

23

12.07.17
12.07.17

12.07.17
04.07.17

РЛП Приінгульський
Народний депутат України

12.07.17
12.07.17

14.06.17
07.07.17

Премєр - міністр України
Мінрегіон

12.07.17
12.07.17
12.07.17
12.07.17

06.07.17
12.07.17
11.07.17
10.07.17

Мінекономрозвитку
Департамент фінансів
РЛП Тилігульський
Мінрегіон

4602-05/22915-06
021-28/2029
131
7/31-7294

12.07.17
12.07.17

06.07.17
23.05.17

РЛП Кінбурська коса
Президент України

103
2058-VIII

13.07.17

12.07.17

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

13.07.17
13.07.17

07.07.17
13.07.17

Мінекономрозвитку
РЛП Кінбурська коса

2714-23/23326-06
109

13.07.17

11.07.17

Облдержадміністрація

248-р

13.07.17

11.07.17

13.07.17
14.07.17

11.07.17
11.07.17

МВП "Центр Розвитку місцевого
свмоврядування
Облдержадміністрація
ТОВ " Н АВТО"

14.07.17

10.07.17

Мінрегіон

14.07.17

07.07.17

Кабінет Міністрів України

17.07.17

14.07.17

Доручення

67
VIII /328-1421
20186/1/1-17
7/19-7186

26707/2/1-17

250-р
115

7/19-7272
21529/11/1-17

3215/0/05-61/3-17

Назва документу

Про відзначення з нагоди Дня працівників торгівлі

Про фінансування видатків
Про надання інформації по 4 спроможним теріторіальним громадам
Снігурівського району
Щодо переліку єдиних майнових комплексів державних підприємств
Факсограма про надання пропозицій щодо соціально- значущих обєктів. Які
планується ввести в експлуатацію
Про проведення торгової місії до Республіки Індія
Про фінансування обласних програм
Про профінансування видатків
Про погодження проекту постанови КМУ
Про затвердження розшифровки зі змінами до кошторису
Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо усунення бар"єрів
для залучення іноземних інвестицій
Про розгляд звернення народного депутата України Макар"яна Д.Б. про
включення до переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
Про перегляд грифа секретності МНІ
Щодо погодження виїзду у м. Гола Пристань для участі в урочистому засіданні
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 05.12.2008 № 500-р
Про надання інформації щодо наявності та обсягів капітальних інвестиційних
програм та проектів
Про забезпечення виконання постанови КМУ від 25.03.15 № 171
Про підписання Акту про повернення у спільну власність Цілісного майнового
комплексу дитячого оздоровчого табору ім лейтенанта Шмідта ПП
Про надання інформації щодо чисельності наявного населення станом на
01.01.17
План організації виконання Указу Президента України від 26 травня 2017 року
№ 146 "Про заходи, повязані із запровадженням Європейським Союзом
безвізового режиму для громадян України"
Щодо моніторингу виконання природоохоронних заходів на території
Миколаївської області

Дата
надходження
документу
17.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

10.07.17

Мінрегіон

17.07.17

11.07.17

Громадська рада при Миколаївській ОДА

б/н

17.07.17

04.07.17

Постанова КМУ

468

17.07.17

26.06.17

Посольство України в Республіці Сербія

17.07.17

17.07.17

Облдержадміністрація

17.07.17

17.07.17

Облдержадміністрація

17.07.17

11.07.17

Національне агенство України з питань
державної служби

17.07.17
17.07.17

13.07.17
14.07.17

Новоодеська рай.рада Мик.обл.
Миколаївська обласна рада

17.07.17

05.07.17

Тернопільська ОДА

01-3022/14-10

17.07.17

10.07.17

26543/1/1-17

17.07.17

07.07.17

Віце-прем"єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України
Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі
України

17.07.17

06.07.17

Розпорядження голови ОДА

Номер документу

Назва документу

7/19-7277

Факсограма у додаток до факсограми від 07.07.17 №7/19-7185 щодо перенесення
робочих нарад щодо конкурсного відбору інвест.програм і проектів
регіонального розвитку, які будуть реалізовуватись у 2018 році
Щодо введення до складу робочої групи по перевірці діяльності
Мик.обл.комунальної КДЮСШ Фінкельштейна І.Й. та Павлова К.О.
Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги,
недопустимої для конкуренції
Щодо оздоровлення дітей українських військових у Сербії

61314/17-840-683

Щодо розробки Експортної стратегії Миколаївської області на період до 2021
року
1396/14-05-28/6-17 Про проведення круглого столу з питань навчання державних службовців
19.07.2017 о 13-00 в малому залі
147
Наказ Нац.агенства України з пит.держ.служби про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Національного агенства України з питань державної служби від
13 вересня 2011 року №11
240/05-30/17
Щодо реалізації проекту за кошти ДФРР у 2017 році
1252-09-05-17
Про розгляд листа Миколаївської місцевої прокуратури № (15-31)11317вих-17
від 13.07.17 про надання копій докуиентів стосовно майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл.
3236/0/05-61/3-17

25984/1/1-17

247-р

Запрошення до участі у форумі "Нова система управління та місцевого розвитку"
20.07.2017 на Тернопільщині 20.07.2017
Щодо участі у форумі "Децентралізація - основа формування нової системи
управління та місцевого розвитку" у смт Дружба Теребовлянського району
Тернопільської області 20.07.2017
Про опрацювання пропозицій від народних депутатів України - членів
депутатської фракції Партії "Блок Петра Порошенка" щодо включення до
переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцеконом.розвитку окремих територій
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на виконання
заходів Програми малого і середнього підприємництва у Миколаївській області
щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб"єктами малого і середнього підприємництва

Дата
надходження
документу
17.07.17

Дата створення
документу
07.06.17

17.07.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Закон України

2089-VIII

21.06.17

Постанова ВРУ

2106-VIII

17.07.17

07.06.17

Розпорядження КМУ

17.07.17

10.07.17

17.07.17
17.07.17

11.07.17
05.07.17

Херсонська група Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Миколаївська обласна рада
Мінекономрозвитку

Про ратифікацію Угоди (у фрмі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів
діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв при
міжнародних організаціях
Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту щодо
запровадження додаткових торговельних преференцій Європейського Союзу для
товарів, що походять з України
Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Щодо відвідання Громадської ради для Херсонської групи СММУ ОБСЄ

18.07.17
18.07.17

18.07.17
11.07.17

РЛП "Приінгульський"
Доманівська РДА

70
118/1-1-03

18.07.17

11.07.17

Доманівська РДА

117/1-1-03

18.07.17

10.07.17

28543/1/1-17

18.07.17

18.07.17

Віце-прем"єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України
РЛП "Тилігульський"

18.07.17
18.07.17

17.07.17
11.07.17

РЛП "Кінбурська коса"
Миколаївська обласна рада

112
347-03-05-17

18.07.17

18.07.17

РЛП "Тилігульський"

18.07.17

07.07.17

МЗС України

18.07.17

13.07.17

Прем"єр-міністр України

19.07.17

19.07.17

Доручення голови ОДА

19.07.17

19.07.17

РЛП Грагітно-степове побужжя

439-р

007-63/07-17
375-03/05-17
3903-05/22756-06

137

136
203/16-163/10-974
21935/169/1-16
3289/0/05-60/3-17
111

Про реєстр нерухомого майна
Щодо участі у 9-й сесії Ярмарки китайських інвестицій за кордоном року у
м.Пекіні
Про фінансування в 2 половині липня 2017 року
Щодо погодження продовження терміну повноважень Фалько Н.І. на посаді
першого заступника голови Доманівської районної державної адміністрації
Щодо погодження продовження терміну повноважень Коваленка А.П. на посаді
заступника голови Доманівської районної державної адміністрації
Щодо форуму "Децентралізація - основа формування нової системи управління
та місцевого розвитку"

Заявка на фінансування в липні 2017р. на заробітну плату, оплату
водопостачання, електроенергії, податку на землю
Заявка на фінансування за 2-гу половину липня
Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної ради від 05.07.2017
№3
Заявка на фінансування в липні 2017р. на оплату послуг інтернет та орендної
плати
Про надання прозицій до проекту Державної співпраці із закордонними
українцями на 2017-2020 роки
Щодо моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого
самоврядування
Щодо участі ОДА в організації та проведенні інвестиційного форуму
"Миколаївщина - надійний партнер"
Про фінансування

Дата
надходження
документу
19.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

19.07.17

РЛП Гранітно-степове побужжя

19.07.17
19.07.17
19.07.17
19.07.17
19.07.17
19.07.17

19.07.17
18.07.17
17.07.17
19.07.17
18.07.17
10.07.17

РЛП Гранітно-степове побужжя
РЛП Тилігульський
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове побужжя"
РЛП Тилігульський
Одеський апеляційний господарський суд

19.07.17
20.07.17

30.06.17
19.07.17

ДК Укроборонпром
Доманівська селищна рада Мик.обл.

20.07.17

20.07.17

Керівник апарату ОДА. Начальник
юридичного відділу апарату ОДА

Л-229-17ПІ

20.07.17

11.07.17

Віце-прем"єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України

23810/1/1-17

20.07.17

21.06.17

ТОВ "Н Авто"

б/н

20.07.17

11.07.17

Міжнародний благодійний фонд "Альянс"

698

20.07.17

13.07.17

Народний депутат України

131-орг

20.07.17

20.07.17

ГУ статистики у Мик.обл.

132/9-48

20.07.17

12.07.17

Прокуратура Миколаївської області

20.07.17

14.07.17

Миколаївський облааний онкологічний
диспансер Микол.обл.ради

20.07.17

19.07.17

Прибужанівська сільська рада
Вознесенського району Мик.обл.

109
110
134
111
112
139
915/1030/16
UOP3.012-5960
543

05-1540вих-17
09-616/01

691

Назва документу

Про нарахування та виплату надбавки до посадового окладу за липень 2017
Про фінансування
Про фінансування
Про фінансування
Про фінансування видатків
Про фінансування видатків
Ухвала про повернення апеляційної скарги ФОП Михайлова Віталія
Анатолійовича
Щодо правомірності відчудження майна ДП УРТІ
Щодо проведення повторної експертизи проекту Програми соц-економ.розвитку
Доманівської селищної ради Мик.обл. на 2017-2019 роки
Про надання інформації щодо накладення дисциплінарних стягнень на керівників
та заступників керівників структурних підрозділів ОДА за період з 06.10.2016 по
21.07.2017
Про опрацювання та врахування рекомендацій, прийнятих за результатами
комітетських слухань на тему: "Україна в міграційних процесах ЄС: втрати та
здобутки"
Заперечення до Акту приймання-передачі об"єкта, що повертається у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області за
рішенням суду (табір ім.лейтенанта Шмідта П.П.)
Щодо внеску Альянсу у протидію ВІЛ/СНІДу, іншим соціально-небезпечним
хворобам та підписання Меморандуму про взаємопорозуміння і співпрацю
Народний депутат України Кремінь Т.Д. щодо освітньо-охороноздоровчого
проекту "Створення університетської клініки Чорноморського національного
університету ім.Петра Могили"
Про заповнення анкети опитування користувачів статитстичної інформації
Запит про надання інформації щодо переданих в оренду фізичним та юридичним
особам приміщень Миколаївської обласної лікарні
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл., нежитлові
приміщення з ТОВ "Атлантіко"
Про проведення експертизи проекту плану соціально-економічного розвитку
Прибужанівської сільської ради на 2017-2020 роки

Дата
надходження
документу
20.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

14.07.17

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

20.07.17

13.07.17

Мінсоцполітики

20.07.17
21.07.17

29.06.17
11.07.17

ДК "Укроборонпром"
Первомайська РДА

21.07.17
21.07.17

21.07.17
17.07.17

РЛП "Тилігульський"
Депутат Миколаївської обласної ради
Ковальчук П.В.

21.07.17

17.07.17

21.07.17

21.07.17

21.07.17

12.07.17

Релігійна громада (парафія) Святого
Йосифа у Миколаєві римсько-католицької
церкви
Відділ з питань фізичної культури і спорту
ОДА
ГО "Зелений рух Миколаївщини"

21.07.17

17.07.17

Мінекономрозвитку

4602-05/24556-03

21.07.17

17.07.17

Мінеконморозвитку

4602-05/24479-06

21.07.17

21.07.17

Постійна комісія обласної ради з питань
ЖКГ

615-03/05-17

21.07.17

17.07.17

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

26707/3/1-17

27345/1/1-17

13957/0/2-17/42
UOP1.012-5949/1
722-01.02-01

141
123

17/17

04-624
01-4/125

Назва документу

Про розгляд листа народного депутата України Креміня Т.Д. щодо сприяння у
фінансуванні низки проектів за рахунок коштів субвенції з держ.бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц-економ.розвитку
Про проведення одноденних тренінгів з питань впровадження моделі
адміністрування надання послуг з соц.підтримки населення в ОТГ
Щодо заборгованості із заробітної плати на ДП "СБЗ ім.61 комунара"
Щодо погодження продовження терміну повноважень на посаді першого
заступника голови РДА з питань агропромислового комплексу, соціалньоекономічного розвитку, економіки, фінансів, промисловості, енергетики,
транспорту, зв"язку, житлово-комуналнього господарства, будівництва,
архітектури та цивільного захисту Бондаренка С.В.
Про пожежу на Тилігульському лимані 21.07.17 об 11-00
Щодо фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соц-економ.розвитку Новоодеського
району по проектах
Щодо вирішення питання про можливість повернення у власність будівлі за
адресою: м.Миколаїв, вул.Декабристів, 32-А
Про надання інформації до ФДМУ щодо прийняття на баланс відділу з питань
фізичної культури і спорту ОДА водно-спортивної бази "Спартак"
Щодо спільного з Посольством Японії в Україні проекту "Ні - Хіросімам і
Чорнобилям!"
Про проведення міжнародної спеціалізованої виставки "Food and Hospitality
Africa-2018" в Південно-Африканській Республіці у період з 6 по 8 травня 2018р.
В м.Йоганнесбург
Про проведення шостої виставки іранських килимів ручної роботи в
Міжнародному виставковому центрі м.Тегеран (Ісламська Республіка Іран) у
період з 23 по 29 серпня 2017р.
Рекомендації постійної комісії від 13.07.2017 №6 "Про окремі питання оренди
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області"
Про розгляд звернення Народного депутата України Давида Макар"яна щодо
включення до переліку об"єктів (заходів), що фінансуються за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціеконом.розвитку окремих територій об"єкту м.Вознесенськ

Дата
надходження
документу
21.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

17.07.17

Головне територіальне управління юстиції у
мик.обл.

6.1-33/2710

21.07.17

21.07.17

Миколаївська обласна рада

614-03/05-17

21.07.17

18.07.17

Посольство Республіки Молдова в Україні

Про надання завіреної копії наказу департаменту від 01.06.2017 №44/од "Про
створення регіональної спеціалізованої служби цивільного захисту з
матеріального забезпечення, торгівлі та харчування"
Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації про їх
діяльність
Щодо візиту до Миколаївської області 24-25 липня 2017 року

24.07.17

05.07.17

Протокол

24.07.17

12.07.17

Розпорядження КМУ

24.07.17

24.07.17

24.07.17

21.12.16

Постійна комісія Миколаївської обласної
ради з питань ЖКГ
Постанова КМУ

24.07.17

17.07.17

Пмиколаївський обласний військовий
комісаріат

24.07.17
24.07.17

19.07.17
24.07.17

Мінрегіон
ПКВО "Фармація"

24.07.17

19.07.17

24.07.17

17.07.17

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

24.07.17

21.07.17

Постійна комісія обласної ради з питань
ЖКГ

1591
1

Протокол наради при облдержадміністрації з питань реалізації робочого проекту
"Очищення, поглиблення та берегоукріплення гирла Березанського лиману"

461-р

Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою
погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної
казначейської служби станом на 1 січня 2017 року

624-03/05-17
1070
3/4788

7/19-7621
595/06-01
19636/2/1-17

08-128вих-17

616-03/05-17

Про наданнярозгорнутої інформації щодо виконання рішень обласної ради
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду
регіонального розвитку
Зведена відомість щодо забезпечення в особливий період підрозділів
територіальної оборони, що формуються на території Миколаївської області
Щодо оновлення інформації на он-лайн платформі Мінрегіону
Про надання документу (довідки) щодо перебування нерухомого майна за
адресою: Мик.обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 80
Доручення за результатами наради з питань активізації українсько-китайської
співпраці
Про надання роз"яснень щодо прийняття у комунальну власність цілісного
майнового комплексу дитячого оздоровчого табору імені лейтенанта Шмідта
П.П.
Рекомендації постійної комісії від 13.07.17 №1 "Про розгляд звернення депутата
Первомайської селищної ради Вітовського району Дитюк В.А. стосовно
вирішення питання передачі нерухомого майна ПКВО "Фармація" у комунальну
власність територіальної громади Первомайської селищної ради"; №6 "Про
окремі питання оренди майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області"

Дата
надходження
документу
24.07.17

Дата створення
документу

24.07.17
24.07.17

без дати
20.07.17

25.07.17

25.07.17

25.07.17

24.07.17

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"
КП "Миколаївоблтеплоенерго"

25.07.17

19.07.17

Миколаївська обласна рада

25.07.17

21.07.12

РЛП "Тилігульський"

140

Щодо затвердження Довідки про зміни річного спеціального фонду обланого
бюджету (кошторису) на 2017 рік по залишку власних надходжень

25.07.17

24.07.17

РЛП "Кінбурська коса"

115

25.07.17

17.07.17

8/н

25.07.17

24.07.17

Установа "Центр розвитку місцевого
самоврядування" Миколаївський
відокремлений підрозділ
КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"

Щодо локалізації пожежі, яка відбулась об 11-00 24.07.2017 на території
Кінбурської коси в с.Покровка через спалювання господарсько-побутових
відходів
Щодо навчальної поїздки представників ОТГ Чернівецької області до
миколаївщини для обміну досвідом з місцевого соціально-економічного розвитку
19-23 липня 2017 року
Пояснювальна записка до фінансового плану КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції" мик.облради зі змінами на 2017 рік (3-4 кв.2017р.)

25.07.17

13.07.17

Американська Торгівельна Палата в Україні

17-437

25.07.17
25.07.17
25.07.17

25.07.17
25.07.17
25.07.17

РЛП "Тилігульський"
РЛП "Тилігульський"
Постійна комісія обласної ради з питань
аграрної політики

25.07.17

24.07.17

Розпорядження голови ОДА

25.07.17
26.07.17

21.07.17
04.07.17

Облдержадміністрація
ГО "Миколаївщина - надійний партнер"

26.07.17

25.07.17

Облдержадміністрація

19.07.17

Джерело інформації

Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України
ТОВ "Юкрейн Проперті Групп"
Народний депутат України Рудик С.Я.

Номер документу

Назва документу

22/7.1-3189-17

Щодо сприяння у проведенні заходу - реалізації Гранту "Подолання наслідків
конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей"

б/н
396-08-042

Щодо проведення навчальних семінарів для голів тендерних комітетів
Щодо робочої поїздки групи депутатів (15 осіб) до Миколаївської області 8-9
серпня 2017 року
Про розгляд фінансового плану на 2017 рік

84
2380/06
1250-20-05-17

85

145
143
630-03/05-17

266-р

Щодо відстрочки терміну подання звіту про виконання фінансового плану
підприємства за І півріччя 2017 року до 01.08.2017
Про передачу цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру "Іскра"

Щодо робочої зустрічі, присвяченої побудові ефективного партнерства для
покращення інвестиційного клімату Миколаївщини 21.07.2017
Щодо премієвання керівника установи
Щодо погодження виплати надбавки за червень 2017 року в.о.директора
Висновки постійної комісії від 21.07.2017 №5 "Про затвердження Порядку
відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку"
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансферів обласного бюджету

1423/15-05-28/6-17 Про вжиття заходів з питань військового обліку та бронювання
9
Щодо долучення до проведення ІІІ інвестиційного форуму, який відбудеться
восени 2017 року
3377/0/05-60/3-17 Щодо використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Мик.обл.

Дата
надходження
документу
26.07.17

Дата створення
документу
25.07.17

26.07.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Постійна комісія обласної ради з питань
ЖКГ

629-03/05-17

Висновки постійної комісії від 25.07.2017 №7 "Про надання згоди на безоплатну
передачу майна з державної власності у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст миколаївської області"; №13 "Про надання згоди на безоплатну
передачу нерухомого майна з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області"

21.07.17

Миколаївська обласна рада

1276-01-05-17

Про розгляд листа народного депутата України Креміня Т.Д. щодо сприяння у
створенні робочої групи з питань розв"язання кадрових проблем в медичній
галузі області та створення університетської клініки ЧНУ ім.Петра Могили

26.07.17

25.07.17

ФОП Курчак Роман Михайлович

26.07.17

21.07.17

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

26.07.17

25.07.17

Доручення

26.07.17

20.07.17

26.07.17

20.07.17

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

26.07.17

21.07.17

Благодатненська сільська рада

26.07.17

05.07.17

Протокол

3

26.07.17

23.06.17

Протокол

6

26.07.17

25.07.17

Кам"яномостівська сільська рада
Первомайського району Мик.обл.

б/н

26113/3/1-17

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст миколаївської області - нежитлові
вбудовані приміщення за адресою: Мик.обл., Доманівський р-н, смт Доманівка,
вул.Центральна, 57-А/1 (на балансі ПКВО "Фармація")
Про розгляд звернення депутатської фракції політичної партії "Народний фронт"
щодо формування переліку об"єктів та заходів, фінансування яких у 2017 році
пропонується здійснювати відповідно до бюджетної програми "Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій"

3378/0/05-60/3-17

Щодо опертивного і ефективного вирішення питань соц-економ.розвитку області

25428/1/1-17

Про розгляд звернення народного депутат України Ільюка А.О. щодо внесення
змін до розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р

4603-05/24884-06

Щодо проведення виставки "G-Fair Korea - 2017" з 1 по 4 листопада 2017 року

457

1214

Щодо повторної експертизи Програми соціально-економічного розвитку
Благодатненськогої сільської ради на 2017-2020 роки
Протокол засідання робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати
Пртокол засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат
Про проведення експертизи проектів, які фінансуватимуться за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ

Дата
надходження
документу
26.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

17.07.17

Очаківська міська рада Микол.обл.

26.07.17

21.07.17

Мінекономрозвитку

4603-05/25234-03

26.07.17

25.07.17

КП "Миколаївкнига"

3-1/67

26.07.17

25.07.17

РЛП "Тилігульський"

146

26.07.17

24.07.17

Облдержадміністрація

962/0/05-13/2-17

26.07.17

21.07.17

27995/1/1-17

26.07.17

24.07.17

27.07.17

27.07.17

Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі
України
Миколаївська обласна дитяча лікарня
Мик.обл.ради
КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"

27.07.17
27.07.17

20.07.17
24.07.17

Програма "U-LEAD з Європою"
Миколаївська обласна рада

б/н
626-03/05-17

27.07.17

18.07.17

Міністерство фінансів України

04110-09-9/19298

27.07.17

27.07.17

27.07.17

20.07.17

27.07.17

25.07.17

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"
Профспілка працівників морського
транспорту Миколаївського морського
торговельного порту
Доманівська селищна рада

854/02-10-02

851-01
91

90

Назва документу

Щодо передачі до комунальної власності територіальної громади м.Очаків Порт
пункту "Очаків" та комплексу громадських будинків "Портовик"
Щодо видачі санітарних сертифікатів на експорт продукції в республіці Іран
Розрахунок штрафних санкцій по договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області від 01.06.2006 укладеного з ФОП Михайловим В.А.
станом на 20.09.2016
Про виникнення та локалізацію пожежі 25.07.2017 об 11-00 на території РЛП в
межах Ташинської сільської ради
Про результати аналізу організації здійснення дисциплінарних проваджень у ІІ
кварталі 2017 року
Про розгляд звернення народного депутат України Ільюка А.О. щодо внесення
змін до розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р
Щодо надання дозволу на укладання договору оренди приміщення площею 4,0
кв.м.з ФОП Бесхмельницина Л.В.
Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану КП "Дирекція з
капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради зі
змінами за І півріччя 2017 року
Щодо заповнення анкети
Про організацію контролю за розглядом рекомендацій постійної комісії обласної
ради
Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018
рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019-2020 роки
Звіт про виконання фінансвого плану підприємства за І півріччя 2017 року

05-ПК-388

Щодо безоплатної передачі державного нерухомого майна Медичного центру за
адресою: м.миколаїв, вул.Погранична, 59

562

Проектна заявка на проект "Закупівля транспортного засобу спеціального
призначення (екскаватор) для комунального підприємства "Доманівське"
Доманівської селищної ради Доманівського району Миколаївської області", який
може реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ в 2017 році

Дата
надходження
документу
27.07.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

27.07.17

Департамент фінансів ОДА

043-20/2172

Про надання довідок про зміни помісячного розпису асигнувань загального
фонду обласного бюджету на 2017 рік та проекту уточненого паспорту
бюджетної програми разом з проектами наказу про його затвердження

27.07.17
27.07.17

21.07.17
21.07.17

Розпорядження голови ОДА
Департаемнт соц.захисту населення ОДА

265-р
1262-01-09

28.07.17
28.07.17

20.07.17
28.07.17

Розпорядження голови ОДА
Миколаївська обласна інфекційна лікарня

279-рк
487-01

28.07.17

26.07.17

Розпорядження голови ОДА

269-р

28.07.17
28.07.17

24.07.17
28.07.17

28.07.17

21.07.17

28.07.17

24.07.17

Мінрегіон
Постійна комісія обласної ради з питань
ЖКГ
Чорноморська сільська рада Очаківського
району Мик.обл.
Посольство України в Республіці Болгарія

Про оголошення в Миколаївській області дня жалоби
Інформація щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
підприємств області
Про відзначення з нагоди Дня працівників торгівлі
Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна з ПП
"Медичний центр АРТ"
Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України
проектів рішень про добровільне об"єднання територіальних громад у
Влодимирівську сільську територіальну громаду
Про надання інформації про використання коштів ДФРР
Про надання розгорнутої інформації щодо нерухомого майна ПКВО "Фармація"

28.07.17

19.07.17

Розпорядження КМУ

28.07.17

27.07.17

Вознесенська селищна рада

28.07.17

20.07.17

Компанія TIU Канада

31.07.17
31.07.17

28.07.17
31.07.17

31.07.17

25.07.17

Мінрегіон
Олександрівська селищна рада
Вознесенського району Миколаївської
області
Мінекономрозвитку

31.07.17

13.07.17

Народний депутат України

7/19-7799
633-03/05-17
579/04.03
6133/16-800-574
489-р
1125/04.09

б/н
7/19-8058
1070/03-06

Назва документу

Щодо проведення експертизи Плану соц-економ.розвитку Чорноморської ОТГ на
2017-2020 роки
Щодо оздоровлення українських дітей в Болгарії
Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських
територій
Щодо повторної експертизи Плану соц-економ.розвитку Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області на 2017-2020 роки
Щодо зустрічі 09.08.2017 з головою ОДА для обговорення іноземних прямих
інвестицій в обленерго та енергетичну сферу
Факсорама про проведення наради в режимі он-лайн 01.08.2017 об 11-00
Про надання експертного висновку щодо відповідності Програми соцеконом.розвитку Олександрівської селищної ради на 2017-2020 роки

3801-04/25474-06

Щодо форм оцінки ресурсного наповнення регіональних ринків продовольством

291-1006

Звернення народного депутата України Дерев"янко Ю. щодо фінансування у
2017 році за рахунок коштів обл.бюджету Мик.обл., ДФРР або коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцеконом.розвитку окремих територій інвест.проекту "Реконструкція
водопостачання в с.Новоолександрівка Баштанського району Миколаївської
області"

Дата
надходження
документу
31.07.17
31.07.17

Дата створення
документу

31.07.17

25.07.17

РЛП "Тилігульський"
Національне агенство України з питань
державної служби
Посольство Швеції в Україні

31.07.17

31.07.17

Облдержадміністрація

31.07.17

25.07.17

Доручення

3371/0/05-61/3-17

31.07.17

24.07.17

МЗС України

630/16-087-2039

31.07.17

25.07.17

31.07.17

26.07.17

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

25.07.17
19.07.17

Джерело інформації

Номер документу

144
104/70/22-17

Назва документу

Щодо виплати надбавки за липень 2017 року
Щодо підвищення кваліфікації державних службовців у 2017 році

б/н

Щодо візиту Посла Швеції в Україні до м.Миколаєва 04.08.2017 о 09-00

б/н

Про надання інформації (переліку) щодо робочих груп, тимчасових комісій та
інших дорадчих органах, створених при департаменті
Щодо виконання заходів (пунктів), передбачених Угодою між Миколаївською
ОДА, Мик.обл.організацією роботодавців "Промисловці та підприємці
Миколаївщини" і Мик.обл.радою профспілок з регулювання соц-економ.питань
на 2017-2020 роки
Погоджене тех.завдання на відрядження делегації миколаївської ОДА до м.Гент
(Східна Фландія, Бельгія) 18-24 вересня 2017 року
Про розгляд листа Рахункової палати від 10.07.2017 №18-1235 щодо результатів
аудиту використання субвенції на формування інфраструктури ОТГ

27829/1/1-17

25428/3/1-17

Про розгляд звернення народного депутата України Ільюка А.О. щодо внесення
змін до назви об"єкту (заходу), який фінансується за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцеконом.розвитку окремих територій

