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01.08.17 31.07.17 Розпорядження голови ОДА 272-р Про використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році

01.08.17 28.07.17 Мінрегіон 7/31-8048 Щодо проведення відеоконференції 03.08.2017 о 12-00

01.08.17 01.08.17 Бузька сільська рада Вознесенського 

району Миколаївської області

505/04.03 Про проведення експертизи Плану соц-економ.розвитку Бузької ОТГ на 2017 рік

01.08.17 01.08.17 Доручення 3518/0/05-61/3-17  Щодо організації проведення наради за участ представників Правління Асоціації 

"Аеропорти України" Цивільної Авіації

01.08.17 01.08.17 Прибужанівська сільська рада 

Вознесенського району Мик.обл.

727.04.07 Про проведення повторної експертизи відповідності проекту плану 

соц.економ.розвитку Прибужанівської сільської ради на 2017-2020 роки

01.08.17 01.08.17 Шевченківська сільська рада 

Вітовського району Мик.обл.

1316/04.03/17 Про проведення експертизи Плану соц-економ.розвитку Шевченківської сільської 

ради як ОТГна 2017-2020 роки

01.08.17 25.07.17 ПКВО "Фармація" 607/02-16 Звіт про виконання фінансового плану за І півріччя 2017 року

01.08.17 26.07.17 Відділ преси та інформації 

Представництва ЄС в Україні

б/н Щодо проведення зустрічі-дискусії з представниками Миколаївської ОДА, 

Мик.міської ради та партнерами ЄС 08.08.2017 з 11-00 до 13-00

02.08.17 24.07.17 РЛП "Кінбурська коса" 114 Заявка на фінансування за липень 2017 року

02.08.17 01.08.17 РЛП "Тилігульський" 150 Заявка на фінансування в серпні 2017р.

02.08.17 01.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 118 Заявка на фінансування у серпні 2017 року

02.08.17 01.08.17 РЛП "Приінгульський" 71 Про фінансування у серпні місяці 2017 року

02.08.17 02.08.17 Управління інфомдіяльності та 

комунікації з громадскістю ОДА

837/25/05 Про персональний склад громадської ради

02.08.17 31.07.17 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією у 

серпні 2017р.

02.08.17 02.08.17 РЛП "Тилігульський" 152 Заявка на фінансуванняв серпні 2017р. на оплату послуг, орендну плату

02.08.17 31.07.17 Доручення 3471/0/05-61/3-17 Щодо вирішення проблемних питань цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки у Миколаївській області

02.08.17 02.08.17 Доручення 3545/0/05-61/3-17  Щодо підготовки зустрічі голови ОДА з генеральним директором ДК 

"Укроборонпром" Романовим Р.А. та керівниками підприємств

02.08.17 02.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 119 Заявка на фінансування за 1-шу половину серпня

02.08.17 01.08.17 Департамент фінансів ОДА 041-22/2242 Про надання попердніх розрахунків видатків обласного бюджету на 2018-2020 роки

02.08.17 01.08.17 РЛП "Тилігульський" 149 Заявка на фінансування в серпні 2017р. на заробітну плату

03.08.17 01.08.17 Миколаївська обласна рада 532-03/05-17 Про передачу житлових будинків до комунальної власності територіальних громад 

сіл, селищ Кривоозерського району

03.08.17 01.08.17 Миколаївська обласна рада 1294-18-05-17 Про безоплатну передачу державного нерухомого майна Медичного центру

03.08.17 03.08.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/2276 Про попередні розрахунки видатків обласного бюджету на 2018-2020 роки

03.08.17 02.08.17 Департамент фінансів ОДА 043-20/2265 Про надання пропозицій щодо напрямів спрямування коштів

03.08.17 26.07.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

29969/1/1-17 Про розгляд депутатського звернення Ільюка А.О. щодо внесення змін до назви 

об"єкту (заходу) зазначеного в розпорядженні КМУ від 12.07.2017 №463-р

03.08.17 01.08.17 КП "Профілактична дезінфекція" б/н Заява т.в.о.директора КП "Профілактична дезінфекція" щодо звільнення
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03.08.17 27.07.17 Секретаріат КМУ 29803/1/1-17 Про розгляд листа виконавчого комітету Очаківської міської ради щодо передачі до 

комунальної власності територіальної громади м.Очаків Порту пункту "Очаків" та 

комплексу громадських будинків "Портовичок"

04.08.17 31.07.17 Миколаївська обласна рада 894-07-05-17 Щодо винесення питання про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 

майна (аптека №123) на розгляд сесії облради

04.08.17 24.05.17 Розпорядження КМУ 504-р Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 30 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про усний депутатський запит 

депутата обласної ради Олабіна В.В.

04.08.17 03.08.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

30606/1/1-17 Про розгляд звернення народного депутата України Вадатурського А.О. щодо 

внесення змін до переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соц-економ.розвитку окремих територій, затв.додатком 1 розпор.№310-р

04.08.17 03.08.17 Облдержадміністрація 3250/0/05-47/3-17 Щодо приведення у відповідність до чинного законодавства розпоряджень голови 

облдержадміністрації (регулювання цін)

04.08.17 20.07.17 Депутат Миколаївської обласної ради 48 Депутатське звернення Демченко Т.В. про нагальну необхідність надання фінансової 

допомоги тяжко хворим дітям з обласного та місцевих бюджетів

04.08.17 31.07.17 Посольство України в Турецькій 

Республіці

61310/16-186-1952/14 Щодо надання презентаційних матеріалів

04.08.17 25.07.17 Національне агенство України з питань 

державної служби

110/50/22-17 Про проведення навчання за програмою MATRA з питань верховенства права на 

тему: "Децентралізація та участь громадян" з 04 по 13 жовтня 2017 року у м.Гаага 

(Королівство Нідерланди)

04.08.17 02.08.17 Глава Адміністрації Президента 

України

02-01/1375 Про розгляд звернення гргрупи народних депутатів стосовно вжиття заходів щодо 

припинення рейдерських атак на сільськогосподарські підприємства

04.08.17 24.07.17 Вітовська РДА 2414/01-25/11-17 Щодо врахування змін щодо співфінансування інвестиційного проекту та надання 

вимог

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 9 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про припинення юридичної 

особи - Миколаївського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

04.08.17 01.08.17 Миколаївська обласна рада 1243-06-05-17 Про розгляд листа Березнегуватської РДА стосовно неможливості проведення 

технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту № 52446

04.08.17 03.08.17 Михайлівська сільська рада 

Миколаївського району Мик.обл.

320 Щодо проведення експертизи затвердженої програми соц-економ.розвитку 

Михайлівської ОТГ на 2017-2020 роки

04.08.17 03.08.17 Облдержадміністрація 1123/0/05-10/2-17 Факсограма щодо участі у зустрічі керівництва ОДА та Президента компаеії TIU 

Canada Ltd з питання направлення прямих іноземних інвестицій в розвиток сонячної 

енергетики та енергетичну сферу Мик.обл.

04.08.17 28.07.17 Мінекономрозвитку 4102-15/26086-06 Щодо застосування та скасування дії спеціальних санкцій

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 1 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про призначення Губанова С.М. 

на посаду директора Миколаївського базового медичного коледжу
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04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 2 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про призначення Присяжнюк 

О.Г. на посаду директора комунального вищого навчального закладу 

"Первомайський медичний коледж"

04.08.17 21.07.17 Мінрегіон 7/31-7771 Про розгляд та погодження проекту розпорядження КМУ "Про затвердження плану 

заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року"

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 4 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про продовження трудових 

відносин з директором комунального підприємства "Гостехобслуговування" 

Миколаївської обласної ради 

04.08.17 27.07.17 Рішення миколаївської обласної ради 10 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення доповнення до 

рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року №27 

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 11 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про надання згоди на 

безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у державну власність

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 12 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про надання згоди на 

безоплатну передачу нерухомого майна з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 13 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про надання згоди на 

безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальної 

громади міста Миколаєва
04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 23 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про Звернення депутатів 

Миколаївської обласної ради  до Кабінету Міністрів України та Державного 

концерну "Укроборонпром" щодо вирішення питання погашення заборгованості із 

заробітної плати працівникам дер
04.08.17 27.07.17 Рішення Миколаївської обласної ради 3 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про призначення Добкіної М.М. 

на посаду директора комунального навчального закладу культури "Обласний палац 

культури"

07.08.17 04.08.17 Мінекономрозвитку 4102-15/27086-06 Щодо застосування/скасування дії спеціальних санкцій

07.08.17 03.08.17 Розпорядження голови ОДА 274-р Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України 

проектів рішень про добровільне об"єднання територіальних громад у Березанську 

селищну територіальну громаду

07.08.17 30.06.17 ТОВ "Н АВТО" 107 Про стягнення з департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОДА 

коштів на користь ТОВ "Н АВТО"

07.08.17 02.08.17 Рішення Миколаївської обласної ради 2 П"ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про надання згоди на безоплатну 

передачу майна з дежравної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області 
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07.08.17 02.08.17 Облдержадміністрація 762/0/05-3/1-17 Доручення Першого віце-прем"є-міністра України - Міністра економічного розвитку 

і торгівлі України Кубіва С.І. від 07.07.2017 №26434/1/1-17 до листа 

Держ.аудиторської служби України від 29.06.2017 №02-12/389 (щодо бюджетної 

дисципліни)
07.08.17 07.08.17 Баштанська міська рада Баштанського 

району Мик.обл.

400/05-08 Щодо здійснення експертизи проекту Програми соц-економ.розвитку Баштанської 

ОТГ на 2017-2019 роки

07.08.17 03.08.17 Мінрегіон 7/31-8288 Щодо створення та функціонування агенції регіонального розвитку

07.08.17 03.08.17 Мінекономрозвитку 4005-05/26935-06 Про розгляд навчальних курсів у 2018 фінансовому році за рахунок МТД у рамках 

реалізації програми технічного співробітництва з Японією

07.08.17 03.08.17 Депутат обласної ради 01/08 Звернення Соколова М.В. Щодо можливості надання довіреності пані Чжан Ян для 

участі у перемовинах від Миколаївської області з метою долучення Миколаївської 

області до міжнародної інвестиційної програми уряду КНР "Новий шовковий шлях"

07.08.17 27.07.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

26430/1/1-17 Про розгляд питань, порушених у листах Мінфіну від 03.07.2017 №06220-08-3/17481 

та Мінекономрозвитку від 11.07.2017 №3211-01/23631-01

07.08.17 07.08.17 ГУ статитстики у Мик.обл. 284/13-08 Про надання пропозицій та коментарів щодо змістового наповнення статистичного 

буклету "Миколаївщина 80"

07.08.17 02.08.17 Рішення Миколаївської обласної ради 3 П"ятнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про депутатський запит депутата 

обласної ради Кротова А.О.

08.08.17 28.07.17 Мінвістерство юстиції України 38959 Запит державного виконання про стягнення з ТОВ "БМ Трейд Ойл" на користь 

Дочірнього підприємства "Миколаївський облавтодор" боргу за договором оренди 

нерухомого майна

08.08.17 03.08.17 Секретаріат КМУ 31134/0/1-17 Про надання матеріалів щодо стратегічного планування та інвестиційну діяльність в 

регіоні

08.08.17 07.08.17 Миколаївський обласний центр 

зайнятості

18/04/2135-17 Про надання інформації щодо розроблення державних цільових програм

08.08.17 04.08.17 Розпорядження голови ОДА 276-р Про відпуск пально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального резерву

08.08.17 24.07.17 Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН

9/279 Про розгляд аналітичної записки "Концептуальні засади формування сприятливого 

інституціонального середовища інноваційної діяльності в регіоні: стан та 

перспективи в Українському Причорномор"ї"

08.08.17 03.08.17 Відділ преси та інформації 

Представництва ЄС в Україні

б/н Про перенесення візиту делегації Представництва ЄС до Миколаєва на вересень 2017 

року

08.08.17 04.08.17 Доманівська селищна рада 

Миколаївської області

579 Виправлена 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 держ.бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури ОТГ в 2017 році



Дата 

надходження 

документу

Дата створення 

документу
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08.08.17 08.08.17 РЛП "Тилігульський" 153 Заявка на фінансування в серпні 2017р. на оплату водопостачання, електроенергії та 

податку на землю

08.08.17 08.08.17 РЛП "Тилігульський" 154 Заявка на фінансування в серпні 2017р. на оплату послуг та ключа ЕЦП

08.08.17 08.08.17 ПП "Фокіс-Н" б/н Заява про участь у конкуросі з відбору суб"єктів оціночної діяльності

08.08.17 03.08.17 Розпорядження голови ОДА 275-р Про графік роботи консультаційного центру з питань організації надання безоплатної 

правової допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації

09.08.17 07.08.17 РЛП "Приінгульський" 74 Заявка на фінансування в 1 половині серпня 2017 року

09.08.17 08.08.17 ТОВ "Центр-Приват-Експерт" 10 Документи для участі у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності

09.08.17 09.08.17 Прем"єр-міністр України 31782/0/1-17 Щодо забезпечення організації робочої поїздки Прем"єр-міністра України до 

Миколаївської області 17.08.2017

09.08.17 09.08.17 Бузька сільська рада Вознесенського 

району Миколаївської області

513/04.03 Про розгляд додатку 3 "перелік проектів/програм розвитку місцевого 

самоврядування та першочергових завдань в 2017 році, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад" до Плану соц-

економ.розвитку Бузької сільської ради на 2017-2020 роки
09.08.17 31.07.17 ФОП Яружна Оксана Юріївна б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальнихгромад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частини нежитлових 

приміщень двоповерхової будівлі аптеки №139 Первомайської ЦРА №65 - 28,05 

кв.м. (на балансі ПКВО "Фармація")
09.08.17 31.07.17 ФОП Горяїнова Тетяна Федорівна б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальнихгромад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частини нежитлових 

приміщень двоповерхової будівлі аптеки №139 Первомайської ЦРА №65 - 13,2 кв.м. 

(на балансі ПКВО "Фармація")
09.08.17 08.08.17 Первомайська РДА 820-01.02-01 Щодо нагородження Почесною грамотою голови Миколаївської олдержадміністрації 

з нагоди відзначення Дня підприємця

09.08.17 08.08.17 РЛП "Тилігульський" 155 Заявка на фінансування в серпні 2017р. На оплату перезарядки вогнегасників та 

оплату відрядження

09.08.17 09.08.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 117 Про фінасування у серпні 2017 року на оплату послуг

09.08.17 08.08.17 РЛП "Приінгульський" 75 Про фінансування у серпні місяці 2017 року за облаштування приміщення

09.08.17 02.08.17 Секретаріат КМУ 30192/2/1-17 Про розгляд звернення депутатів Бузької сільської ради щодо завершення 

будівництва Ташлицької ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища до 

проектного рівня 20,7 (Рішення Бузької сільської ради Вознесенського району 

Миколаївської області 
09.08.17 08.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 120 Заявка на фінансування за 1-шу половину серпня

09.08.17 08.08.17 Департамент агропромислового 

розвитку ОДА

648/08-12/17 Про надання кандидатури до складу робочої групи по курорту Коблево

09.08.17 07.08.17 Мінекономрозвитку 4504-07/27348-06 Про проведення виїзного засідання з питань розвитку курортів та рекреації 5-6 

вересня 2017 року у м.Луцьк, Волинської області
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09.08.17 01.08.17 Рада експортерів та інвесторів при 

МЗС

334 Щодо рекомендації кандидатури представника ІСС Ukraine у Миколаївській області

09.08.17 09.08.17 РЛП "Гранітне-степове Побужжя" 116 Заявка на фінансування у серпні 2017р.на заробітну плату та оплату електроенергії

09.08.17 24.07.17 Розпорядження голови ОДА 267-р Про створення консультаційного центру з питань організації надання безоплатної 

правової допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації

09.08.17 04.08.17 Розпорядження голови ОДА 280-р Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції України проектів 

рішень про добровільне об"єднання територіальних громад в Арбузинську селищну 

територіальну громаду

09.08.17 04.08.17 Мінекономрозвитку 3611-06/27078-06 Про надання інформації про проведені заходи з реалізації Програми щодо 

підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва України за 

2015-2016 роки, яка є складовою всесвітньої Програми "Fit for Partnership with 

Germany"
10.08.17 10.08.17 РТПП Миколаївської області 1010/03 Запрошення на спільне засідання Ради і Президії РТПП Миколаївської області 

08.09.2017 на базі підприємства - члена РТПП ТОВ "Сандора" о 14-45

10.08.17 04.08.17 Розпорядження голови ОДА 281-р Про припинення юридичної особи - Миколаївського обласного комунального 

підприємства "Облпалива" 

10.08.17 10.08.17 КП "Миколаївкнига" 3-1/78 Щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік

10.08.17 10.08.17 Облдержадміністрація 1216/0/05-22/2-17 Про працевлаштування випускників НАДУ при Президентові України

10.08.17 10.08.17 КП "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції"

109 Щодо розгляду фінансового плану підприємства на 2018 рік

10.08.17 10.08.17 Веснянська сільська рада 

Миколаївського району Миколаївської 

області

336-04.08-17 Щодо проведення експертизи проекту Плану соціально-економічного розвитку 

Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області на 2017-

2020 роки

10.08.17 04.08.17 Кам"яномостівська сільська рада 

Первомайського району Миколаївської 

області

1271 Щодо отримання висновку по проектам (на формування інфраструктури ОТГ)

10.08.17 28.07.17 Рішення миколаївської обласної ради 8 Чотирнадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2017 рік

10.08.17 07.08.17 Міністерство інфраструктури України 18-29/5056 Щодо включення до складу делегації Миколаївської області для здійснення 

офіційного візиту до порту Гент 20-22 вересня 2017 року представників МФ ДП 

"АМПУ"

10.08.17 27.07.17 Мінрегіон 7/13-7992 Про надання інформації для здійсненнямоніторингу процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування

10.08.17 28.07.17 Асоціація міст України 5-358 Щодо статистичних та фінансових даних по області у сфері освіти для будівництва 

об"єктів соціальної інфраструктури

10.08.17 08.08.17 Веселинівська селищна рада 

Веселинівського району Миколаївської 

області

05-03/1346 Щодо отримання висновку про відповідність Програми соціально-економічного 

розвитку Веселинівської об"єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки
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10.08.17 09.08.17 Мінрегіон 8/31.3-26-17 Про надання списку членів конкурсних комісій з відбору проектів регіонального 

розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету

10.08.17 10.08.17 КП "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції"

110 Пояснювальна записка до фінансового плану КП "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради на 2018 рік

11.08.17 09.08.17 Розпорядження голови ОДА 282-р Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку у пофесійно-

технічних навчальних закладах області робітничих кадрів та молодших спеціалістів у 

2017 році

11.08.17 10.08.17 РЛП "Тилігульський" 157 Про ліквідацію пожежі, що виникла на території РЛП "Тилігульський"

11.08.17 31.07.17 ПАТ "Баштанський сирзавод" 1629 Про пріритети розвитку експертної діяльності підприємства

11.08.17 08.08.17 ДП "НАРП" 2301 Про надання кандидатури до складу комісії зі списання нерухомого майна ДП 

"НАРП"

11.08.17 31.07.17 КП "Гостептехобслуговування" 24 Про надання фінансової звітності КП "Госптехобслуговування" Миколаївської 

обласної ради за І півріччя 2017 року

11.08.17 10.08.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

495/05-07-23 Щодо можливості передачі в оренду нежитлових приміщень управління з питань 

надзвичайних ситуацій ОДА

11.08.17 10.08.17 Мінрегіон 7/31-8572  Про надання кандидатури директора/заступника директора департаменту, який 

координує питання створення агенцій регіонального рощзвитку, інвестицій та 

розвитку підприємництва

11.08.17 10.08.17 Миколаївська обласна рада 1310-18-05-17 Про розгляд звернення Михайлова В.А. щодо остаточного вирішенні майнових 

відносин

14.08.17 09.08.17 Мінекономрозвитку 3901-05/27922-03 Про надання інформації на виконання постанови КМУ від 18.12.2003 3779 щодо 

залучення інвестицій, поліпшення інвест.клімату, стану роботи із зверненнями 

інвесторів

14.08.17 14.08.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

497/01-07-23 Запршення на засідання комісії ТЕБ 16.08.2017 о 10-00 в малому залі

14.08.17 11.08.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

21529/49/1-17 Про надання інформації щодо виконання Указу ПУ від 26.05.2017 №146 "Про 

заходи, пов"язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для 

громадян України"

14.08.17 04.08.17 Україно-сербська ділова палата б/н Про пропроведення 50-го ювілейного ярмарку туризму та міжнародної ярмарки 

ЛОРІСТ в жовтні 2017 року в Новому Саді, Республіка Сербія

14.08.17 03.08.17 Антимонопольний комітет України 500-08.1/01-8379 Про набрання чинності Закону України "Про державну допомогу суб"єктам 

господарювання"

15.08.17 15.08.17 Облдержадміністрація 3771/0/05-61/3-17 Про надання інформації щодо підприємницької діяльності, залучення іноземних 

інвестицій, впровадження інвест.проектів і програм

15.08.17 25.07.17 Мінекономрозвитку 4005-05/25512-03 Про надання інформації щодо залучення, використання та моніторингу МТД

15.08.17 14.08.17 РЛП "Тилігульський" 158 Попередні розрахунки видатків на утримання РЛП "Тилігульський" та здійснення 

заходів на реалізацію обласних програм на 2018-2020 роки

15.08.17 10.08.17 Мостівська сільська рада 

Доманівського району Миколаївської 

області

647 Щодо розгляду проектних заявок за рахунок коштів субвенції та щодо експертизи на 

відповідність Плану соц-економ.розвитку Мостівської ОТГ на 2017-2020 роки
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15.08.17 08.08.17 Миколаївська обласна рада 682-03/05-17 Щодо прискорення роботи з підготовки проектів регуляторних актів

15.08.17 22.03.17 Херсонська група Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні

007-62/07-17 Щодо зустрічі з заступником голови ОДА Кушніром О.В. для обговорення загальної 

ситуації децентралізації по області

15.08.17 02.08.17 Технічний комітет стандартизації ТК 

151 "Меблі"

53 Про надання переліку підприємств, що здійснюють діяльність за КВЕД-2010 

"Виробництво меблів"

15.08.17 14.08.17 Упр.з питан надзвичайних ситуацій 

ОДА

498/01-07-23 Про перенесення комісії ТЕБ на 15.08.2017 о 10-00

15.08.17 15.08.17 Відділ з питань організації надання 

адміністративних послуг ОДА

107/01-16/16/70 Про надання 20 шт.фотоальбомів "Заповідні місця Миколаївщини"

16.08.17 15.08.17 РЛП "Тилігульський" 161 Заявка на фінансування в серпні 2017р. На оплату послуг зв"язку та інтернету

16.08.17 25.07.17 Мінрегіон 7/12-7894 Про надання інформації про стан виконання п.471 "Проведення презентацій 

економічного та інвестиційного потенціалу регіонів України в органах і структурах 

ЄС"

16.08.17 10.08.17 Мінекономрозвитку 4603-05/28113-06 Щодо проведення Міжнародної промислової виставки "CASPIAN IND EXPO - 2017" 

з 13 по 15 вересня 2017 року у виставковому центрі "Баку Експо Центр" в м.Баку 

(Азербайджан)

16.08.17 15.08.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 119 Про фінансування у серпні 2017р.

16.08.17 15.08.17 КП "Миколаївводоканал" 1547/56 Про передачу об"єкту НСК на баланс МКП "Миколаївводоканал"

16.08.17 16.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 125 Заявка на фінансування за серпень 2017 року

16.08.17 16.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 124 Заявка на фінансування за 1-шу половину серпня

16.08.17 15.08.17 РЛП "Тилігульський" 160 Заявка на фінансування в серпні 2017 року на заробітну плату

16.08.17 15.08.17 РЛП "Тилігульський" 159 Заявка на фінансування в серпні 2017 року на послуги зв"язку та інетрнет

17.08.17 11.08.17 Чорноморська сільська рада 

Очаківського району Миколаївської 

області

626/04.03 Щодо отримання експертного висновку проектної заявки "Капітальний ремонт 

Рівненської ЗОШ" (утеплення приміщення Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів) для 

фінансування за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ

17.08.17 16.08.17 Розпорядження голови ОДА 307-рк Про відрядження заступника голови облдержадміністрації Кушніра О.В. за кордон

17.08.17 11.08.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

31628/1/1-17 Про розгляд звернення народного депутата України Ільюка А.О. щодо внесення змін 

до розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р

17.08.17 11.08.17 Прем"єр-міністр України 31782/8/1-17 Щодо робочої поїздки Прем"єр-міністра України до Миколаївської обалсті

17.08.17 14.08.17 Мінекономрозвитку 4502-06/28409-06 Щодо проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів держ.бюджету, отриманих від ЄС у рамках 

виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - 

Підтримка регіональної політики України
17.08.17 14.08.17 Мінекономрозвитку 4502-06/28408-06 Про проведення конкурсу в рамках Європейської програми підтримки малого та 

середнього бізнесу (МСП) "Європейська інкубаційна мережа для інновацій, 

орієнтованих на креативність"

17.08.17 15.08.17 Мінсоцполітики 377/0/46-17/261 Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення дітей"
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17.08.17 17.08.17 Облдержадміністрація 1146/0/05-15/2-17 Про підвищення кваліфікації держ.службовців категорії "Б" з питань протидії 

корупції у вересні-грудні 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних 

кадрів НУДУ при Президентові України

17.08.17 15.08.17 Шевченківська сільська рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

1408/04.03/17 Щодо отримання експертного висновку проектних заявок   для фінансування за 

рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ

17.08.17 11.08.17 Чорноморська сільська рада 

Очаківського району Миколаївської 

області

625/04.03 Щодо отримання експертного висновку проектної заявки "Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул.Костенко від буд.№21 до буд.№59 в с.Чорноморка 

Очаеівського району Миколаївської області"  для фінансування за рахунок субвенції 

на формування інфраструктури ОТГ
17.08.17 17.08.17 Коблівська сільська рада 

Березанського району Миколаївської 

області

1251 Щодо проведення експертизи програми соціально-економічного розвитку 2017-2020 

роки Коблівської сільської ради Березанського району Мик.обл.

18.08.17 02.08.17 Центр реформ та місцевого розвитку 38/2-08 Щодо спільної дільності команди експертів Центру, працівників АРР, ОДА та 

Обл.ради

18.08.17 14.08.17 Віце-прем"єр-міністр України - міністр 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України

15691/63/1-13 Щодо відзначення Дня Європи в Україні у 2018 році

18.08.17 17.08.17 РЛП "Тилігульський" 162 Ліквідації пожежі, що виникла на території РЛП "Тилігульський"

18.08.17 15.08.17 Секретаріат КМУ 32100/1/1-17 Про розгляд листа ГО "РУХ ВІЛЬНА ДОЛЯ" щодо виділення безкоштовних 

приміщень для Дитячих громадських приймалень в обласних центрах України

18.08.17 11.08.17 Розпорядження голови ОДА 293-р Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України 

проектів рішень про добровільне об"єднання територіальних громад у Широківську 

селищну територіальну громаду

19.08.17 11.08.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

31627/1/1-17 Про розгляд звернення народного депутата України Ільюка А.О. щодо внесення змін 

до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р

19.08.17 02.08.17 Мінрегіон 7/15-8225 Щодо будівництва соціальних об"єктів на території Миколаївської області у рамках 

реалізації проекту будівництва "Завершення будівництіа Ташлицької ГАЕС"

19.08.17 19.08.17 Доручення 3852/0/05-61/3-17 Про забезпечення виконання протоколу №7 від 15.08.2017

19.08.17 18.08.17 КП "Миколаївська обласна друкарня" 231 Щодо надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна: частина 

нежитлового приміщення на першому поверсі

19.08.17 17.08.17 Доманівська селищна рада 

Миколаївської обалсті

653 Щодо розглядупроектної заявки на проект "Нове будівництво та облаштування 

розвідувально-експлуатаційної свердловини в с.Забари Доманівського району 

Миколаївської області" за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
19.08.17 15.08.17 Віце-прем"єр-міністр України 32170/1/1-17 Про розгляд звернення народного депутата України Ільюка А.О. щодо внесення змін 

до розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р
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19.08.17 18.08.17 Доманівська селищна рада 

Миколаївської області

663 Щодо розглядупроектної заявки на проект "Капітальний ремонт автодороги по 

вул.Первомайська в смт Доманівка Миколаївської області" для фінансування за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури ОТГ
21.08.17 15.08.17 Мінрегіон 7/13-8755 Щодо погодження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах 

території об"єднаних територіальних громад"

21.08.17 21.08.17 Облдержадміністрація 877/0/05-3/1-17 Про верифікацію сторінок у соцмережах

21.08.17 16.08.17 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України

30734/1/1-17 Про надання пропозицій до проекту Програми  співпраці із закордонними 

українцями на 2017-2020 роки

21.08.17 14.08.17 Громадська рада при ОДА 2 Клопотання щодо виділення приміщення секретаріату Громадської ради при ОДА

21.08.17 15.08.17 Секретаріат КМУ 31306/1/1-17 Лист Антимонопольного комітету України від 03.08.2017 №500-08.1/01-8375 про 

набрання чинності Закону України "Про державну допомогу суб"єктам 

господарювання"

21.08.17 21.08.17 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

б/н Телефонограма про надання пропозицій щодо питань, які потрібно винести на 

розгляд міжвідомчої робочої групи

22.08.17 14.08.17 Відділ преси та інформації 

Представництва ЄС в Україні

б/н Щодо проведення 05.09.2017 з 11-00 до 13-00 зустрічі-дискусії з представниками 

Миколаївської ОДА, Мик.міської ради та партнерами ЄС

22.08.17 21.08.17 Розпорядження голови ОДА 305-р Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації під час святкування Дня незалежності України з 24 по 27 

серпня 2017 року

22.08.17 22.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 126 Заявка на фінансування за 2-гу половину серпня

22.08.17 21.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 126 Заявка на фінансування за серпень 2017 року

22.08.17 22.08.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 124 Про фінансування у серпні 2017р.

22.08.17 22.08.17 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при 

Миколаївській ОДА

б/н Запрошення до участі у позаплановому засіданні державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при ОДА 23.08.2017 о 9-00

22.08.17 15.08.17 ГУ ДФС У Миколаївській області 4305/9/14-29-13-02 Щодо актуальності доручення від 27.04.2012 №308/16-05-48/6-12 щодо діяльності 

суб"єктів підприємницької діяльності

22.08.17 16.08.17 Облдержадміністрація 1632/16-05-58/6-17 Про відзначення Дня туризму

22.08.17 22.08.17 РЛП "Приінгульський" 77 Про фінансування в 2 половині серпня 2017 року

22.08.17 22.08.17 РЛП "Гранітно-степове Поюужжя" 123 Про фінансування у серпні 2017р. на заробітну плату

22.08.17 21.08.17 РЛП "Кінбурська коса" 125 Заявка на фінансування за 2-гу половину серпня

22.08.17 22.08.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 122 Про фінансування у серпні 2017р. На оплату оренди офісу

23.08.17 19.08.17 Облдержадміністрація 1654/40-05-28/6-17 Щодо роботи "гарячої лінії" голови облдержадміністрації
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23.08.17 22.08.17 Доручення 937/0/05-1/1-17 Щодо виконання доручення керівника Головного департаменту регіональної та 

кадрової політики АПУ Н.Анненкової від 22.08.2017 №09-07/435 щодо соціально 

значимих для області об"єктів

23.08.17 14.08.17 Військова прокуратура Південного 

регіону України

05/2-3505вих-17 Щодо застосування процедур, передбачених Декретом та наказом, у тому числі 

шляхом створення Миколаївською облдержадміністрацією комісії з питань 

вилучення та реалізації майна, що занаходиться у володінні ДП "Стивідорна 

компанія "Ольвія"
23.08.17 19.08.17 Миколаївська обласна рада 704-03/05-17 Про надання переліку підприємств, організацій, установ, що знаходяться в 

оперативному користуванні

23.08.17 17.08.17 Генеральна прокуратура України 23/1/1-32773-14-207 Щодо залучення фахівця ДЕРРП Дворніченка М.М. до участі в кримінальному 

провадженні з метою надання допомоги слідчим і прокурорам в питаннях перевірки 

дотримання законодавства України у сфері державних/публічних закупівель під час 

проведення процедур торгів
23.08.17 17.08.17 Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Миколаїв Південного 

територіального квартирно-

експлуатаційного управління

2448 Про вирішення питання у підключенні опалення в гуртожитку за адресою 

м.Первомайськ, вул.Коротченко 1-А

28.08.17 21.08.17 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України

31798/1/1-17 Про опрацювання Рекомендацій парламентських слухань

28.08.17 23.08.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 126 Про зміни річного розпису надходжень

28.08.17 28.08.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

277/04-7/17 Про підвищення кваліфікації з 11 по 22 вересня 2017 року для держ.службовців, які 

не підвищували кваліфікацію протягом останніх 3 років

28.08.17 23.08.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 125 Про зміни річного розпису надходжень

29.08.17 17.08.17 Віце-прем"єр-міністр з питань 

євроатлантичної інтеграції України

32862/0/1-17 Щодо передбачення видатків у кошторисах центральних та місцевих органів 

виконавчої влади та державних органів виконавчої влади під час підготовки 

пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 

рік"
29.08.17 28.08.17 Бузька сільська рада Вознесенського 

району Миколаївської області

578/04.02 Щодо розгляду проектних заявок для отримання висновку щодо відповідності Плану 

соц-економ.розвитку ОТГ на 2017-2020 роки

29.08.17 22.08.17 Веселинівська селищна рада 

Веселинівського району Миколаївської 

області

05-03/1481 Про надання проектних заявок для отримання висновку на відповідність Програмі 

соц-економ.розвитку Веселинівської ОТГ на 2017-2020 роки

29.08.17 29.08.17 Доручення 3955/0/05-61/3-17 До протоколу №9 від 23.08.2017 позапланового засідання Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА

29.08.17 23.08.17 Прибужанівська сільська рада 

Вознесенського району Миколаївської 

області

808.04.07 Про надання висновків щодо Плану соціально-економічного розвитку 

Прибужанівської сільської ради на 2017-2020 роки та 12 проектних заявок
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29.08.17 18.08.17 Управління південного офісу 

Держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-07-17/3377 Про результати участі у проведенні державних фінансових аудитів ефективності 

виконання бюджетних програм

29.08.17 28.08.17 Управління захисту економіки у 

Мик.обл.

4429/39/113/02-17 Про надання інформації щодо місця зберігання твердого палива (вугілля) 

підприємствами з зазначенням юридичної назви та адреси підприємств

29.08.17 21.08.17 Мінекономрозвитку 4603-05/29460-06 Щодо проведення виставкових заходів в Ірані

29.08.17 19.08.17 Доручення 3942/0/05-61/3-17 Про надання пропозицій до плану дій ОДА на 4 квартал 2017 року

29.08.17 18.08.17 Секретаріат КМУ 32902/0/1-17 Протокол селекторної наради з питань підготовки навчальних закладів до 2017/18 

навчального року (від 15.08.2017 в м.Дніпро, під головуванням Прем"єр-міністра 

України)

29.08.17 09.08.17 Постанова КМУ 553 Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та 

проведення авторизації електронних майданчиків

30.08.17 28.08.17 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

03/373 Про надання проектів для участі у конкурсному відборі проектів регіонального 

розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від ЄС

30.08.17 28.08.17 Регіональне відділення ФДМУ по 

Миколаївській області

11/952 Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів

30.08.17 18.08.17 Адміністрація Президента України 04-01/2886 Про надання відомостей щодо стану виконання Протокольного рішення за 

результатами п"ятого засідання Ради регіонального розвитку від 20 березня 2017 

року

30.08.17 29.08.17 Розпорядження голови ОДА 324-рк Про оголошення подяки голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

колективу фермерського господарства "Органік Сістемс" групи компаній 

"Agrofusion"

30.08.17 21.08.17 Арбузинська РДА 456/0/16-16/2-17 Про виділення субвенції з районного бюджету Арбузинського району обласному 

бюджету на надання фін.підтримки  з відновлення аеропортної діяльності КП 

"Миколаївський міжнародний аеропорт"

30.08.17 22.08.17 ГУДКСУ у Миколаївській області 03-09/5620 Щодо відпустки начальника ГУДКСУ у Мик.обл. Лук"яненко О.В. з 28.08.17 до 

22.09.17 та виконання її обов"язків Подоляком Олександром Васильовичем

30.08.17 23.08.17 ТОВ "УКРЮРТЕХ" 7 Про розгляд комерційної пропозиції по проведенню тех.інвентаризації об"єктів 

нерухомого майна та виготовлення тех.паспортів на дані об"єкти

30.08.17 30.08.17 Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Новобузької районної 

ради Мик.обл.

б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - частини нежитлових приміщень 

першого та другого поверхів 2-поверхової будівлі та частини приміщень їдальні 

31.08.17 31.08.17 Департамент фінансів ОДА 020-10/2524 Про проведення тренінгу щодо реалізації змін до бюджетного законодавства та 

практичного застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі

31.08.17 31.08.17 Облдержадміністрація 1322/0/05-22/2-17 Про надання списків осіб для участі у тематичних короткотермінових семінарах з 

підвищення кваліфікації посадовців в Одеському регіональному інституті 

державного управління НАДУ при Президентові України



Дата 

надходження 

документу

Дата створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

31.08.17 29.08.17 Управління культури ОДА 1259/02-12 Про внесення змін до розрахнку рейтингових показників з культури за І півріччя 

2017 року в розрізі адмін.територій 

31.08.17 28.08.17 Прибужанівська сільська рада 

Вознесенського району Миколаївської 

області

822.04.07 Перелік проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

ОТГ

31.08.17 30.08.17 Мінрегіон 7/31-9195 Про надання інформації щодо стану розробки та затвердження проекту Плану 

заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку області до 2020 року


