Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
01.07.2019
27.06.2019 Віце-прем"єр-міністр з питань
Європейської та Євроатлантичної
інтеграції України
01.07.2019
25.06.2019 Розпорядження

Номер документу

218-05/0/1-19

Назва документу
Щодо виконання планів заходів з відзначення Дня Європи у 2019 році

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
04.06.19 № 180-р "Про затвердження переліку проектів соціальноекономічного розвитку об"єднаних територіальних громад Миколаївської
області та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх
Миколаївська обласна рада
483-03/05-19
Про внесення питань на розгляд сесії обласної ради
Державне агентство з питань
1/04-2-1557
Про стан виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
електронного урядування України
електронної демократії в Україні
Регіональне відділення фонду
14-02-01060
Лист Кривоозерського відділення поліції Врадіївський відділ поліції
державного майна України по
Головного управління національної поліції в Миколаївській області від
Миколаївській області
18.04.19 № 1880/64-2019 щодо реєстрації речових прав на нерухоме
майно, без правовстановлюючих документів, на ком
Запорізьке управління Офіс великих 6829/9/28-10-47-07 Про надання інформації та її документального підтвердження
платників податків ДФС
Миколаївське територіальне
64-02/1126
Щодо сприяння у відділенні адміністративного приміщення
відділення Антимонопольний
комітет України
Облдержадміністрація
476-03/05-19
Про забезпечення передачі документів та матеріалів, пов"язаних із
виконанням роботи з управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Міністерство освіти та науки
1/9-375
Щодо відбору областей для реалізації проектів створення Центрів
України
професійної досконалості
Народний депутат України
327/05-01-163/19 Щодо фінансування у 2019 році проекту Воскресенської ОТГ Жолобецький О.О.
"Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області"
Профспілка ДП "Миколаївський
13/п
Про можливість відновлення виробничої та фінансово-господарської
суднобудівний завод"
діяльності ДП "Миколаївський суднобудівний завод"
Облдержадміністрація
1158/12-05-28/6-19 Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за ІІ
квартал 2019 року
Облдержадміністрація
б/н
Щодо надання звіту про виконання плану дій ОДА за 2 квартал 2019 рік

01.07.2019
01.07.2019

27.06.2019
25.06.2019

01.07.2019

20.06.2019

01.07.2019

12.06.2019

01.07.2019

25.06.2019

01.07.2019

25.06.2019

01.07.2019

12.06.2019

01.07.2019

21.06.2019

01.07.2019

26.06.2019

01.07.2019

01.07.2019

02.07.2019

01.07.2019

02.07.2019
02.07.2019
02.07.2019

27.06.2019 Облдержадміністрація
27.06.2019 Мінрегіон
27.06.2019 СКМУ

243-р

б/н
7/36.2/10356-19
21201/1/1-19

План основних заходів, що проводяться ОДА у липні 2019 року
Про погодження проекту ЗУ "Про транскордонне співробітництво"
Про направлення рекомендацій МЗС України щодо термінології та
формулювань у контексті збройної агресії РФ проти України

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
02.07.2019
26.06.2019 Постанова КМУ

Номер документу

02.07.2019

06.06.2019 Закон України

2744-VIII

02.07.2019

19.06.2019 Постанова

546

03.07.2019

02.07.2019 Департамент економічної стратегії
та макроекономічного
прогрнозування Мінекономрозвитку

б/н

03.07.2019

01.07.2019 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій
02.07.2019 Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та кпітального будівництва

487-03/05-19

Про направлення рекомендацій спільного засідання постійних комісій
обласної ради

493-03/05-19

Про хід виконання рішень обласної ради

03.07.2019

03.07.2019

01.07.2019 Розпорядження

04.07.2019

02.07.2019 Миколаївське міське відділення
ФСС України в Миколаївській
області
04.07.2019 Управління інфраструктури ОДА
13.06.2019 ДУ "Миколаївський обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби"
04.07.2019 Миколаївська обласна організація
Всеукраїнської профспілки
працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг
26.06.2019 Мінрегіон

04.07.2019
04.07.2019

04.07.2019

04.07.2019

541

153-рк
15-05-16-989

Назва документу
Про внесення зміни до пункту 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регі
Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державне
регулювання виробничтва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної
ідентифікації
Про надання кандидатури для участі у у проекті "Побудова комплексної
моделі для прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів"

Про відзначення з нагоди 39-річчя від дня утворення Миколаївського
глиноземного заводу
Про нові рахункові рахунки

697-04
14/05-1013

Про комплекти презентаційних матеріалів
Про надання згоди на списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області

53

Про відзначення працівників з нагоди Дня працівників торгівлі

7/19.1/10280-19

Про надання інформації щодо виокристання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
04.07.2019
01.07.2019 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та
інвестицій
05.07.2019
04.07.2019 Розпорядження
05.07.2019
05.07.2019 ПП "Бурінвест"
05.07.2019
03.07.2019 Кабінет Міністрів України

Номер документу

1008-03-05-19

Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної ради

157-рк
б/н
13393/0/2-19

Про внесення змін до складу конкурсної комісії Миколаївської ОДА
Щодо утилізації техніки
Про направлення переліку суб"єктів управліня об"єктами державної
власності, щодо яких дорчучення Прем"єр-міністра України від 29.03.19 №
9319/2/1-19 знято з контролю
Щодо робочої зустрічі з віце-президентом ICC Ukraine Козіним Сергієм
Васильовичем
Про розгляд звернення депутатської фракції політичної партії "Народний
фронт" від 19.06.19 № 147/13/ДБ щодо субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку
Про розгляд звернення депутатської фракції Партії "Блок Петра
Порошенка" від 25.06.19 № 04-01/06-320/117676(1) та народного депутата
України Іонової М.М. від 01.07.19 № 02-07/623 щодо субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
Про надання інформації щодо виділення приміщень для розміщення цієї
організації на умовах оренди
Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2019 році бюджетних
коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися
за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секто

05.07.2019

03.07.2019 Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати
03.07.2019 Прем"єр-міністр України

21401/1/1-19

05.07.2019

04.07.2019 Прем"єр-міністр України

21610/1/1-19

05.07.2019

04.07.2019 Миколаївська обласна рада

1064-08-05-19

05.07.2019

26.06.2019 КМУ

470-р

05.07.2019
05.07.2019

03.07.2019 Розпорядження
05.07.2019 КП "Миколаїв міжнародний
аеропорт"
05.07.2019 Миколаївська обласна рада

156-рк
415

05.07.2019

08.07.2019

232

513-03/05-19

08.07.2019

08.07.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
08.07.2019 ТОВ ТД "Південний меридіан"

08/07/2019

08.07.2019

04.07.2019 Кам"яномостівська сільська рада

799

08.07.2019

Назва документу

б/н

Про призначення на посаду Машкової Л.П.
Щодо розміщення оголошення про оренду приміщень
Про забезпечення передачі документів матеріалів, пов"язаних із
виконанням роботи з управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього бізнесу
у Миколаївській області на 2019 рік
Щодо забезпечення збороження профілю діяльності об"єкта приватизації
Про надання вартості 1 кг живої ваги свинини станом на 27.11.18

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
08.07.2019
02.07.2019 Розпорядження

09.07.2019
09.07.2019

08.07.2019 Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА
04.07.2019 Фонд державного майна України
05.07.2019 ТОВ "Електромеханічне
обладнення"
08.07.2019 Проект ЄС "Підтримка
Антимонопольного комітету
України у впровадженні правил
державної допомоги"
09.07.2019 Облдержадміністрація
27.06.2019 Мінекономрозвитку

09.07.2019

03.07.2019 Представництво ЄС в Україні

09.07.2019
09.07.2019
09.07.2019
09.07.2019

04.07.2019
05.07.2019
04.07.2019
08.07.2019

08.07.2019
09.07.2019
09.07.2019
09.07.2019

10.07.2019

10.07.2019

10.07.2019
10.07.2019

10.07.2019

Обласна рада
Розпорядження
Кам"яномостівська сільська рада
Відділ з питань територіальної
організації влади та місцевого
самоврядування апарату ОДА
07.07.2019 Миколаївська обласна організація
Всеукраїнської профспілки
працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг
05.06.2019 Перший віце-прем"єр-міністр
України - міністр економічного
розвитку і торгівлі України
09.07.2019 Мінрегіон
10.07.2019 Відділ з питань територіальної
організації влади та місцевого
самоврядування апарату ОДА
30.05.2019 ТОВ "Сенсорні системи України"

Номер документу

Назва документу

255-р

Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл
субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію
Про засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
ОДА, яке відбудеться 09.07.19 о 15.00
Щодо надання пропозицій до переліку об"єктів малої приватизації
Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на
зовнішнбоекономічну операцію
Про проведення інтернет-конференції щодо правил державної допомоги

б/н
10-19-12174
831/07-19
б/н

1192/12-05-28/6-19 Про надання бюджетного запиту на 2020 рік
4601-04/26872-06 Направлення Результатів опитування експортерів стосовно ефективності
заходів підтримки експортеерів та комунікації органів державної влади
щодо доступності державної підтримки
б/н
Про відвідування Прдеставництвом ЄС в Україні Миколаївської області 2426 липня 2019 року в рамках інформаційної кампанії "Будуємо Європу в
Україні"
510-03/05-19
Про хід виконання обласних програм
158-рк
Про відзначення Капусти З.М.
800
Про надання вартості 1 кг живої ваги свинини станом на 27.11.18
139/09-11
Про надання інформації щодо стану реалізації ОТГ області проектів на
здійснення заходів із соціально-економічного розвитку громади у 2019
році
51
Про відзначення з нагоди Дня працівників торгівлі

18541/1/1-19

7/7.1/11075-19
143/09-11

30-10

Щодо звіту про витрачання коштів резервного фонду державного
бюджету у 2018 році
Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань
загального та спеціального фондів державного бджету
Про стан міжмуніципального співробітництва ОТГ області
Щодо встановлення сенсорного та інтерактивного обладнання

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
10.07.2019
15.05.2019 Постанова Кабінету Міністрів
України
10.07.2019

05.07.2019 DOBRE

11.07.2019

10.07.2019 Мінрегіон

11.07.2019

03.07.2019 Фонд Східна Європа

11.07.2019

02.07.2019 Київська школа економіки

11.07.2019
11.07.2019

09.07.2019 ТОВ "КВОРУМ-НАФТА"
09.07.2019 Народний депутат України
Вадатурський А.О.
08.07.2019 Народний депутат України
Жолобецький О.О.

11.07.2019

11.07.2019

10.07.2019 Обласна рада

11.07.2019

11.07.2019 Доручення

11.07.2019

08.07.2019 Обласна рада

11.07.2019

01.07.2019 Регіональна філія "Одеська
залізниця" АТ "Укрзалізниця"
05.07.2019 Державна регуляторна служба
України
09.07.2019 МЗС України

11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019

01.07.2019 Посольство Китайської народної
республіки в Україні
02.07.2019 Миколаївський обласний клінічний
госпіталь ветеранів війні
Миколаївської обласної ради

Номер документу

Назва документу

Про внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
2019-591
Запрошення на круглий стіл: "Зміцнення міжмуніципального
співробітництва для посилення спроможності та розвитку громад", який
відбудеться 15-16.07.2019 в м. Херсон
7/19.4/11095-19 Щодо моніторингу стану реалізації інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку та про використання бюджетних коштів
300
Пропозиція щодо підключення до онлайн платформи системи
Громадський бюджет
165/19
Щодо безкоштовної програми професійного навчання "Управління
публічними ресурсами"
3/8
Про виконання умов договору
VIII/328-2151
Стосовно сприяння у вирішенні питання щодо придбання сучасної
пожежної машини для потреб громадян
327/05-01-173/19 Щодо фінансування у 2019 році проекту Воскресенської ОТГ "Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області"
520-03/05-19
Про забезпечення передачі документів та матеріалів, пов"язаних із
виконанням роботи з управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
3406/0/05-60/3-19 Щодо перевірки стану додержання Конституції України, актів Президента
України, КМУ, інших органів державної влади, доручень голови ОДА у
РДА
515-03/05-19
Про забезпечення передачі документів та матеріалів, пов"язаних із
виконанням роботи з управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
31-02/323
Про погодження тарифів
569

4964/0/20-19
713/17-149-723
057/2019
517/04-04

Про направлення документів, пов"язаних з реалізацією державної
регуляторної політики
Щодо призначення Консула - керівнка Консульства республіки Молдова в
Одесі пан Іон Чорний
Щодо семінару по підвищенню адміністративного потенціалу та розвитку
молодіжних посадових осіб
Про виконання умов договору

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
11.07.2019
08.07.2019 Мінекономрозвитку

12.07.2019
12.07.2019

11.07.2019 Держвний архів Миколаївської
області
10.07.2019 ПрАТ "ВФ Україна"
10.07.2019 Обласна рада

12.07.2019

10.07.2019 Обласна рада

12.07.2019

11.07.2019 Мінекономрозвитку

12.07.2019

11.07.2019 Львівська ОДА

12.07.2019
15.07.2019

10.07.2019 Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області
11.07.2019 Обласна рада

15.07.2019

09.07.2019 Указ Президента України

15.07.2019

11.07.2019 Обласна рада

15.07.2019

04.07.2019 Воскресенська селищна рада
Вітовського району
10.07.2019 ДУ ""Миколаївський обласний
лабораторний центр МОЗ України"
10.07.2019 Мінрегіон

12.07.2019

15.07.2019
15.07.2019

15.07.2019
15.07.2019

11.07.2019 Регіональне відділення ФДМ по
Миколаївській області
15.07.2019 Облдержадміністрація

Номер документу

Назва документу

3305-04/27920-03 Щодо навчального курсу "Фахівець з публічних закупівель для місцевого
самоврядування, державних адміністрацій та органів влади"
554/01.-07/0
Запрошення на акцію-презентацію оцифрованого кіно "До кіна - без
квитка"
RS-18-256
Про проподження терміну дії договору
519-03/05-19
Про забезпечення передачі документів та матеріалів, пов"язаних із
виконанням роботи з управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а саме
надання переліку незавершених процесів приватизації
518-03/05-19
Про забезпечення передачі документів та матеріалів, пов"язаних із
виконанням роботи з управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а саме
перелік чинних договорів оренди нерухомого майна
3031-05/28562-06 Щодо Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 20202022 роки
5/15-4478/0/02-19/6- Щодо міжнародного форуму "HoReCaSHOW Lviv"
26
712/03
Запрошення на засідання Ради і Президії РТПП Миколаївської області, яке
відбудеться 06.09.19 о 14.00
528-03/05-19
Про передачу реєстру нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
505/2019
Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного
оформлення товарів
529-03/05-19
Про надання доручення щодо підготовки та передачі документів та
матеріалів пов"язаних із виконанням роботи з управління майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
1697/02-54
Щодо реалізації проектів, що реалізуються за разхунок субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетма на реалізацію мікропроектів
14/09-1206
Про виключення із договору позички
7/7.1/11138-19

10/798
б/н

Про надання пропозицій щодо розподілу у 2019 році бюджетних коштів за
проектами регіонального розвитку, які можуть реілізовуватися за рахунок
коштів, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування
Програми підтримки секторальної полі
Про робочу нараду
Про надання пропозицій до плану основних заходів, що проводяться ОДА
у серпні 2019 року

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
15.07.2019
09.07.2019 Управління охорони здоров"я ОДА

Номер документу

Назва документу

3414-19-4

Про надання пропозицій до переліку показників для провеедння
моніторингу
Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації
про їх діяльність
Про надання інформації стосовно КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

15.07.2019

11.07.2019 Обласна рада

527-03/05-19

16.07.2019

12.07.2019 Обласна рада

1144-08-05-19

16.07.2019

1094/02-30/19

17.07.2019

12.07.2019 Шевченківська сільська рада
Вітовського району
10.07.2019 Депутат Миколаївської обласної
ради Катрич Анатолій Петрович
17.07.2019 ГО "Інтерньюз-Україна"

17.07.2019

15.07.2019 Доручення

17.07.2019

08.07.2019 ГУ статистики у Миколаївській
області
16.07.2019 Облдержадміністрація
12.07.2019 Мінекономрозвитку
05.07.2019 Розпорядження КМУ

16.07.2019

18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019

18.07.2019
18.07.2019

б/н

Запрошення на семінар для підприємців Миколаєва та Миколаївської
області
3435/0/05-60/3-19 Про направлення протоколу позапланованого засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА
14-08/2147-19
Про проведення опитування

3497/0/05-33/3-19 Про надання доручення на підготовку проекту розпорядження
4005-06/28986-03 Щодо піврічного моніторингу проектів МТД
492-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі тих, що
фінансуються з метою погашення кредиторсько
16.07.2019 Мінекономрозвитку
3803-05/29490-06 Про надання документів по смарт-спеціалізацій
10.06.2019 ДУ "Інститут регіональних
1/187
Про направлення науково-аналітичної доповіді "Територіальний розвиток
досліджень ім. Д.І. Долішнього
і регіональна політики: Регіональні економічні тренди та детермінанти
Національної академії наук України"
регіональної політики"

18.07.2019
18.07.2019

17.07.2019 ТОВ "Союз ритейл Д"
15.07.2019 Вознесенська селищна рада

19.07.2019

17.07.2019 Розпорядження

19.07.2019

18.07.2019 Управління з питань цивільного
захисту ОДА
18.07.2019 Вознесенська РДА
22.07.2019 Вознесенська міська рада

19.07.2019
22.07.2019

б/н

Про надання переліку проектів та проектної заявки для отримання
висновку на відповідність
Щодо фінансування проектів Новоодеського району

3510
1744/02-53
164-рк
461/01-07-23

Про висловлення подяки працівникам
Про дофінансування проекту: Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул.
Горького, 66"
Про визначення з нагоди Дня працівників металургійної та
гірніодобудовної промисловості
Про оновлення функціональних обов"язків членів комісії

472/02.02-12
Щодо реалізації мікропроекту місцевого розвитку
1522/01/01-02/11 Про запрошення Калініної С.В. на засідання наглядового комітету
24.07.2019

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
22.07.2019
15.07.2019 Розпорядження ОДА

Номер документу
282-р

Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 12.09.2019 № 261-р
"Про затвердження Інструкції про порядок оформлення, обліку,
використання та зберігання службових посвідчень в ОДА"
08-125 вих 19
Позовна заява щодо визнання протиправних дій реєстратора департаменту
з надання адміністративних послуг Миколаївської міської
3548/0/05-60/3-19 Щодо виконання заходів з підготовки території держави до оборони
7/36/11670-19
Щодо довгострокового планування розвитку малого та середнього
підприємництва на рівні регіонів та територіальних громад
518/06-01
Щодо включення об"єкту нерухомості до інформації, щодо наявності
об"єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

22.07.2019

24.06.2019 Прокуратура Миколаївської області

22.07.2019
22.07.2019

13.07.2019 Доручення
19.07.2019 Мінрегіон

23.07.2019

23.07.2019 ПКВО "Фармація"

23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019

22.07.2019
22.06.2019
15.07.2019
17.07.2019

Служба у справах дітей ОДА
Бузька сільська рада
Прокуратура Миколаївської області
Секретаріат КМУ

02-06/213
392/01-01
13/2-45 вих - 19
14620/0/2-19

23.07.2019

17.07.2019 Виконавчий комітет Миколаївської
міської ради

3608/02.02.0140/14/19

23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019

18.07.2019 Миколаївська ритуальна служба
23.07.2019 Облдержадміністрація
16.07.2019 Державний архів Миколаївської
області
15.07.2019 Державний архів Миколаївської
області
19.07.2019 Офіс Президента
16.05.2019 Ольшанська селищна рада
17.07.2019 Розпорядження ОДА
18.07.2019 Розпрорядження
16.07.2019 Казанківська РДА
16.07.2019 Кабінет Міністрів України
17.07.2019 Офіс спеціального представника
ОБСЕ в Україні
16.07.2019 Державний архів Миколаївської
області
02.07.2019 Господарський суд міста Києва

226
бн
569/01.1-09/604

23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
24.07.2019

Назва документу

564/01.1-09/599
44-01/1799
343-04.02
163-рк
292-р
01-16/16/364
14340/0/2-19
б/н
586/01.1-09/603
910/8388/19

Про надання кандидатури до складу комісії
Про забезпечення економічної конкуренції
Про передачуц нерухомого майна у державну власність
Про надання інформації до спільного проекту "Євроінтеграційна мапа
областей"
Про розгляд звернення стосовно приведення рішень органу місцевого
самоврядування у відповідність Закону України "Про доступ до об"єктів
будівництва, траснпорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж"
Про надання в оренду частини будівлі
План основних заходів, що проводяться ОДА у серпні 2019 року
Про договори оренди/позички нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про відсутність суб"єктів нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про надання переліку вагомих інвестиційних проектів
Щодо надання інформації про міжнародні заходи
Про відзначення з нагоди Дня працівників торгівлі
Про внесення змін до складу конкурсної комісії
Щодо утеплення горищного перекриття ЦРЛ
Про розгляд листа Спілки офіцерів України
Про організацію зустрічі з в.о. голови ОДА
Про процеси приватизації майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Ухвала по справі № 910/8388/19

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
24.07.2019
24.07.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
24.07.2019
18.07.2019 Секретаріат КМУ
24.07.2019
24.07.2019 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
25.07.2019
03.07.2019 Южноукраїнська міська рада

25.07.2019

23.07.2019 Національне агенство України з
питань державної служби
24.07.2019 Прем"єр-міністр України

25.07.2019

16.07.2019 Рахункова палата

25.07.2019
26.07.2019

22.07.2019 ТОВ "Електромеханічне
обладнення"
24.07.2019 Розпорядження

26.07.2019
26.07.2019

24.07.2019 Мінекономрозвитку
24.07.2019 Обласна рада

26.07.2019

09.07.2019 Виконавчий комітет
Южноукраїнської міської ради

26.07.2019

23.07.2019 Обласна рада

26.07.2019

06.06.2019 Закон України

26.07.2019

26.06.2019 Постанова

25.07.2019

Номер документу

Назва документу

4-5/4

Про внесення коригування щодо бюджету проекту в рамках затвердженого
ліміту

248941/0/1-19
б/н

Протокольне рішення засідання Ради у справах осіб з інвалідністю
Про профінансування видатків

Про результати зустрічі голови ОДА з представниками малого і
середнього бізнесу області
72/40/22-19
Навчання у рамках програми MATRA з питань верховенства права на
тему: "Державні закупівлі"
24760/1/1-19
Щодо чисельності деравних службовців та обсягу фінансування оплпти їх
праці у 2019 році
16-2089
Про аудит ефективності виконання повноважень державними органми в
часті контролю за повнотою і своєчасністю надходжень екологічного
податку
896/07-19
Про оформлення та видаду разової (індивідуальної) ліценції на
зовнішньоекономічну операцію
309-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансферів обласного
бюджету
3903-06/30599-06 Щодо проведення аудиту індустріальних парків
547-03/05-19
Про надання переліку інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватись у 2019 році за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку
14/02-34/2429
Щодо надання інформації про реалізацію мікпропроекту "Вуличний
дитячий майданчик - крок для здійснення мрій дітей з особливими
потребами"
515-03/05-19
Щодо забепзечення передачі у строк документів та матеріалів, пов"язаних
із виконанням роботи з управлінням майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
2739-VIII
Про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і
доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
617
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від
16.02.2011 № 110 і від 14.05.2012 № 541
15/02-34/2342

Дата
Дата
Джерело інформації
надходження створення
документу документу
26.07.2019
06.06.2019 Закон України

Номер документу

Назва документу

2740-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері
технічного регулювання
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
Щодо надання переліку суб"єктів господарювання, які перебувають у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Щодо реалізації проекту в рамках програми ЄС "Басейн Чорного моря
2014-2020"
Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи
органів, що реалізують державну податкову та митну політику
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 09 листопада 2017
року № 445-р "Про проведення допорогових закупівель товарів і послуг з
використанням електронної системи закупівель ProZorro"
Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування
підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю та громадській
організації
Щодо запровадження Програми компенсації процентрої ставки (тіла) по
кредитам, що видається суб"єктам малого та середнього підприємства
Про проведння конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування"
Щодо надання інформації видатків відшкодування збитків власникам
облігацій
Щодо підготовки Другого форуму регіонів України та Республіки
Білорусь
Про направлення проектів договорів дл япроектів регіонального розвитку,
які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від ЄС у рамках
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної
політики
Про розгляд звернення народного депутата України Жолобецького О.О.
від 08.07.119 № 327/513 щодо провеедння попереднього конкурсного
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку
Про стан виконання рішення обласної ради від 16.05.19 № 25 "Про
призупинення діяльності закладів охорони здоров"я Миколаївської
обласної ради"
Про результати моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи
із зверненнями інвесторів
Щодо надання відомостей про підтримку, яка здійснюється в області для
суб"єктів малого та середнього підприємництва
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5911/3.4
Щодо підготовки щорічної доповіді про стоновище молоді в Україні
1331/14-05-58/6-19 Щодо направлення на навчання у рамках програми MATRA
766-04
Щодо моніторингу розвитку зовнішньоекономічних зв"язків, аналізує
ефективність експорту та імпорту товарів (робті, послуг)
352-р
Про внесення змін до розпорядження ОДА від 12.06.2019 № 197-Р
07-07/19
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю

