Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018

31.07.2018 Департамент фінансів ОДА
27.07.2018 Березанська селищна рада
30.07.2018 Мінекономрозвитку

021-28/2135
Про виконання обласного бюджету
09-06/1476
Проектна заявка
4602-04/32604-03 Щодо надання кандидатур до складу офіціної делегації України для участі у візиті
в рамках роботи Китайської міжнародної імпортної виставки
106
Заявка на фінансування
2415-VIII
Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав
1262-08-05-18 Лист Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету щодо вирішення забезпечення територіального відділення іншими
приміщеннями
2507-VIII
Про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне
правове співробітництво щодо злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17
Малазійських авіаліній 17 липня 2014 року
2506-VIII
Про ратифікаціюУгоди між Україною та Королівством Нідерландів про
міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов"язанихзі збиттям літака
рейсу МН17 Малазійськихавіаліній 17 липня 2014 року

01.08.2018
02.08.2018

31.07.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
15.05.2018 Закон України

02.08.2018

30.07.2018 Миколаївська обласна рада

02.08.2018

12.07.2018 Закон України

02.08.2018

12.07.2018 Закон України

02.08.2018

18.07.2018 Постанова КМУ

579

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432

02.08.2018

11.06.2018 Постанова КМУ

554

02.08.2018

15.05.2018 Закон України

2418-VIII

Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням
спільних операційних програм прикордонного співробітицтва Європейського
інструменту сусідства 2014-2020
Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню
іноземних інвестицій

02.08.2018

27.07.2018 Розпорядження

320-р

Електронна пошта. Про відзначення в Миколаївській області Дня Державного
Прапора України,2 7-ої річниці незалежності України та 100-річчя відродження
української державності

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

02.08.2018

30.07.2018 Протокол

02.08.2018

27.08.2018 Мінрегіон

02.08.2018

27.07.2018 Мінрегіон

02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018

25.07.2018 ТОВ "Миколаївський глиноземний
завод"
BRDO
02.08.2018 Доручення

02.08.2018

25.07.2018 Запорізька облдержадміністрація

02.08.2018

01.08.2018 Доручення

03.08.2018

23.07.2018 Одеський апеляційний
господарський суд

03.08.2018

31.07.2018 Мінрегіон

03.08.2018

02.08.2018 Облдержадміністрація

03.08.2018

31.07.2018 Мінрегіон

Номер документу

б/н

Назва документу

Електронна пошта. Протокол наради з головними розпорядниками коштів
обласного бюджету
7/36-7584
Про погодження проектів Законів України "Про внесення змін до ст.24
Бюджетного кодексу України" та "Про внесення змін до Закону України "Про
засади державної регіональної політики"
7/36-7580
Про погодження проектів Законів України "Про стимулювання розвитку регіонів"
і "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання
інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних
територіях"
НГЗ-исх-05-18- Щодо відзначення Подякою Прем"єр-міністра України Мирного Д.С
122
б/н
Щодо підготовки до рейтингу Regional Doing Business-2018
3970/05-61/3-18 Щодо недопущення виникнення кредиторської заборгованості за захищеними
статтями видатків протягом бюджетного періоду
08-22/2568
Про підготовку проекту рішення обласної ради щодо направлення звернення
депутатів обласної ради до КМУ та Верховної Ради України з підтримки
законопроекту "Про внесення зміни до ст.11 Закону України "Про управління
об"єктами державної власності"
3951/0/05-61/3-18 Електронна пошта. До протоколу №9 від 31.07.2018 позачергового засідання
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при Миколаївській ОДА
915/1290/16
Рішення суду від 11.07.2018 по справі № 915/1290/16 за позовом Миколаївської
оласної клінічної лікарні до ПП "ЮЛІАНА-СЕРВІС" про стягнення пені,
зобов"яання виконати умови договору оренди нерухомого майна
9/36-254-18
Щодо надання аналітичної записки про основні тенденції зміни значень
показників за формою
3970/0/05-61/3-18 Щодо проведення аналізу видатків, вжиття заходів щодо здійснення виплати
зарплати, недопущення виникнення кредиторської заборгованості
9/36-253-18
На виконання п.3 Порядку проведення розрахунку індексу регіонального
людського розвитку, затвердженого постановою КМУ від 20.12.17 № 1029
щодо надання аналітичної записки про основні тенденції зміни значень показників
за формою згідно з додатком

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

03.08.2018

01.08.2018 Мінрегіон

03.08.2018

30.07.2018 Компанія Green Avenue, odd Sterniko
Trade PLLC
27.07.2018 Національне Агенство України з
питань державної служби
27.07.2018 Мінрегіон
06.08.2018 Департамент фінансів ОДА
03.08.2018 Облдержадміністрація

03.08.2018
03.08.2018
06.08.2018
06.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018

Номер документу

Назва документу

7/19-7785

Факсограма про надання інформації для визначення розрахункового обсягу
субвенції: переліку адміністративно-територіальних одиниць, які входять в зону
спостереження, чисельність населення, яке постійно проживає в зонах
спостереження
Щодо стану справ з виконання контракта з компанією "Экспотрейд Н" та про візит
до Миколаєва у вересні 2018 року
Електронна пошта. Про підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань
запобігання корупції
Щодо погодження проектів Законів України
Про надання пропозицій щодо внесення змін до бюджетного законодавства
Про використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році

30/07/2018UkrGovExp01
117/70/22-18
7/36-7584
040-13/2209
328-р

06.08.2018 Депутат обласної ради Ясинський
О.М.
31.07.2018 Мінекономрозвитку

4502-06/33014-06 Щодо інформаціїї по регіону з метою підготовки презентаційних матеріалів

02.08.2018 Проектний офіс з питань ДПП в
інфрастуктурі SPILNO
12.07.2018 Мііністерство інформаційної
політикиУкраїни
02.08.2018 Мінекономрозвитку

Щодо участі у конференції по обговоренню механізму державно-приватного
партнерства
287/03/0/1-18 Щодо сприяння поширенню правдивої інформації про Україну у всесвітній
мережі Інтернет
3904-05/33323-06 Щодо моніторингу здійснення державно-приватного партнерства

17/203

41/1/18

09-07/266
31394/1/1-18
4293/03-09

07.08.2018

06.08.2018 Адміністрація Президента України
03.08.2018 Мінекономрозвитку
25.07.2018 ГУ Держказначейства України у
Миклаївській області
Генеральне консульство КНР в Одесі

08.08.2018
08.08.2018
08.08.2018
08.08.2018
08.08.2018

07.08.2018
06.08.2018
06.08.2018
07.08.2018
07.08.2018

РЛП "Кінбурнська коса"
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Приінгульський"
Облдержадміністрація

124
118
119
94
1386/32-05-28/618

07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018

По спрямування коштів на реалізацію мікропроектів Шевченківської ОТГ

149/2018

Пропозиції щодо поїздок (візитів, відвідувань) Глави держави до регіонів
Щодо питань по зверненню Вадатурського А.О.
Щодо відпустки Лук"ненко О.В.
Щодо прийняття участі у форумі в м.Тайюань у вересні 2018 року
Заявка на фінансування
Заявка на фінансування
Заявка на фінансування
Заявка на фінансування
Про відзначення дня туризму

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

08.08.2018

08.08.2018 Департамент фінансів ОДА

08.08.2018
09.08.2018

07.08.2018 ДП ГФУ
09.08.2018 Перший заступник голови
облдержадміністрації
08.08.2018 Glodal City Portals, Ltd

09.08.2018

09.08.2018
09.08.2018

08.08.2018 Департамент фінансів
облдержадміністрації
09.08.2018 Мінекономрозвитку

Номер документу

Назва документу

Заповнення форми "Сиситемне управління державними фінансами (місцевий
рівень)
041-23/2224
Про попередні розрахунки видатків обласного бюджету на 2019-2021 роки
1406/09-05-58/6- Електронна пошта. Про забезпечення оприлюднення матеріалів на офіційному веб18
сайті облдержадміністрації
б/н
Щодо надання інформації для відбору одного або двох маленьких сіл на території
області для унікпальної концепції інтернет-порталу для міст Європи. Концепція матиме назву "Прийми (усинови) селище"
052-07/2246
Ел. Пошта - Форма "Система управління державними фінансами" (місцевий рівень
- додаток до ел.листа від 08.08.2018 № 052/07/2246
40602-04/34315- Щодо інформування зацікавлених вітчизняних підприємств про Першу
06
внутрішньо-африканську торговельну ярмарку, яка відбудеться в період з 11 по
17 грудня 2018 року у м. Каїр (Арабська Республіка Єгипет)
052-07/2246

09.08.2018

09.08.2018 Департамент фінансів
облдежадмінстрації

09.08.2018

08.08.2018 ПКВО "Фармація"

09.08.2018

09.08.2018 Департамент фінансів
облдержадміністрації

032-19/2254

10.08.2018

01.08.2018 Снігурівська райдержадміністрація

01-652/18-40

10.08.2018

10.08.2018 Миколаївська міська рада

1086/02020122/15/14/18

10.08.2018

09.08.2018 Облдержадміністрація

052-07/2250

766/06-01

Електронна пошта. В доповнення до електронного листа від 08.08.2018 №052/072246 - зразок форми "Система управління державними фінансами (місцевий
рівень)"
Щодо надання дозволу на укладання договру оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власості територіальних громад (частина даху
адміністративної будівлі ПКВО "Фармація")
Про попередні розрахунки видатків обласного бюджету на 2019 рік та надання
прогнозних обсягів видатків обласного бюджету на 2019-2021 роки разом з
пояснювальною запискою на паперових носіях та в електронному вигляді
Пропозиція щодо нагородження Почесною грамотою Миколаївської
облдержадміністрації ФОП Кожанова Олександра Юрійовича (за багаторічну
плідну працю, високий проофесіоналізм та з нагоди Дня підприємця України)
На виконання умови реалізації мікропроекту "Придбання плит теплоізоляційних
для утеплення будівлі міської лікарні № 4, вул.адм. Макарова, 1 м.Миколаїв"

1529/0/05-22/2-18 Про підвищення кваліфікації у вересні 2018 року

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

10.08.2018

09.08.2018 Облдержадміністрація

10.08.2018

08.08.2018 Арбузинська райдержадміністрація

10.08.2018

08.08.2018 Кабінет Міністрів України

10.08.2018

08.08.2018 Арбузинська райдержадміністрація

13.08.2018

13.08.2018 РЛП "Тилігульський"

13.08.2018

13.08.2018 Доручення

13.08.2018

08.08.2018 Компанія "Global City Portals"

13.08.2018

13.08.2018 Миколлаївська РДА

13.08.2018

13.08.2018 Облдержадміністрація

14.08.2018

13.08.2018 Облдержадміністрація

14.08.2018

17.07.2018 ТОВ "БІС-СОФТ"

Номер документу

Назва документу

1411/21-05-58/6- Щодо надання кандидатури до складу робочої групи з розробки Порядку
18
формування і розміщення рігіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів та фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти і вищої
освіти державної та/або комунальної власності
397/0/01-39/02-18 Подання про погодження кандидатури Горбенка С.М. для призначення на посаду
начальника відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури, ЖКГ,
розвитку інфраструктури та з питнаь ЦЗ в порядку переведення
Про зебезпечення виконання завдання, визначеного абзацом другим п.1 протоколу
наради щодо приватизації державного майна у 2018 році, що відбулась 26 квітня
2018р. під головуванням Прем"єр-міністра України стосовно проведення
перевірки дотримання суб"єктами господарювання державного сектору економіки
вимог ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" під час передачі
державного майна в оренду або в користування. (до листа Фонду держмайна від
05.07.18 № 10-16-13338)
396/0/01-39/02-18 Подання щодо погодження звільнення Зовтун І.А. з посади начальника відділу
економічного розвитку, торгівлі та туризму в порядку переведення до відділу
економічного розвитку, містобудування, архітектури, ЖКГ, розвитку
інфраструктури та з питань ЦЗ
121
Заявка на фінансування в серпні 2018 року на придбання палива, оплату послуг зі
страхування траспортних засобів, водіїв та орендованого приміщення
4142/0/05-61/3-18 Щодо надання інформації про проблемні питання розвитку Миколаївської області,
вирішення яких потребує допомоги Президента України, Уряду України та
центральних органів виконавчої влади
б/н
Щодо відбору одного чи двох маленьких сіл в області для участі у проекті
"Прийми (усинови) селище" та пропозицією щодо зустрічі з метою обговорення
проекту
288/8-02/18/18 Подання про заохочення Грамотою або Подякою голови Миколаївської обласної
державної адміністрації та голови Миколаївської обласної ради
б/н
Електронна пошта. Про надання пропозицій в план основних заходів, що
проводяться облдержадміністрацією у вересні 2018 року
1427/32-05-28/6- Щодо надання інформації про наявну рекламну продукцію
18
31
Договір на надання послуг
19693/5/1-18

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

14.08.2018
15.08.2018

25.07.2018 ТОВ "БІС-СОФТ"
09.08.2018 Мінекономрозвитку

32
Договір щодо послуги на використання та підтримку веб-сервісу
3305-04/34396-06 Щодо здійснення допорогових закупівель

15.08.2018

13.08.2018 Мінекономрозвитку

4501-06/35128-06 Щодо внесення змін у процедурі встановленння категорій готелям

15.08.2018

13.08.2018 Облдержадміністрація

15.08.2018
15.08.2018
15.08.2018

14.08.2018 Головне управління статистики у
Миколаївській області
15.08.2018 Мінрегіон
15.08.2018 Облдержадміністрація

15.08.2018

09.08.2018 Мінекономрозвитку

15.08.2018

13.08.2018 Управління СБУ в Миколаївській
області
12.07.2020 Президент України
08.08.2020 Міністерство молоді і спорту
України

16.08.2018
16.08.2018

16.08.2018
16.08.2018

15.08.2018 ПАТ Київстар
14.08.2018 Облдержадміністрація

17.08.2018
17.08.2018

14.08.2018 Новоодеська РДА
13.08.2018 Мінекономрозвитку

17.08.2018

13.08.2018 Облдержадміністрація

346-р

Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів ОДА з 24 по
26 серпня
13-20/2619-18 Примірник Угоди про взаємообмін інформаційними ресурсами між Державною
службою статистики та Миколаївською ОДА
8/36-25-18
Щодо подання даних для розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів
351-р
Про надання згоди на списання майна Миколаївського обласного клінічного
госпіталю ветеранів війни Миколаївської обласної ради
4602-04/34315-06 Щодо проведення Першої внутрішньо-африканської торгівельної ярмарки
64/10-107

Щодо надання копій листів з питання бронювання військовозобов"язаних

2505-VIII
6293/3.1

Про правовий статус зниклих осіб, зниклих безвісти
Щодо розгляду проекту розпорядження КМУ "Про затвердження Плану заходів
щодо реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського
руху в Україні на 2018-2020 роки"
Заява про надання в оренду нерухомого майна
Про створення робочої групи з вивчення питання щодо додержання чинного
законодавства та забезпечення ефективної діяльності субєктів господарювання на
території ДП "Миколаївський морський торговельний порт"
Щодо нагородження
Стосовно проведення навчального семінару в рамках спільної програми "Басейн
Чорного моря 2014-2020"
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02.2017
№ 32-р "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення
реалізації рішень Уряду, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати"

350-р

288/06-32/02
4002-07/35064
343-р

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

17.08.2018

13.08.2018 Облдержадміністрація

17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018

07.08.2018 Очаківська РДА
27.07.2018 Березнегуватська РДА
27.07.2018 Облдержадміністрація

17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018

26.07.2018
08.08.2018
10.08.2018
13.08.2018

17.08.2018
17.08.2018
20.08.2018

13.08.2018 ДП "Зоря"-"Машпроект"
09.08.2018 Регіональний центр з надання
безоплатної правової допомоги
17.08.2018 Компанія "Пепсіко"

20.08.2018
20.08.2018

16.08.2018 Снігурівська РДА
16.08.2018 Мінекономрозвитку

20.08.2018

02.08.2018 Головне управління Нацполіції

20.08.2018
20.08.2018
21.08.2018

16.08.2018 КП "Міжнародний аеропорт
Миколаїв"
14.08.2018 Мінрегіон
14.08.2018 Баловненська сільська рада

21.08.2018

27.07.2017 Воронцівська сільська рада

21.08.2018

17.08.2018 Мінекономрозвитку

21.08.2018

16.08.2018 МЗС України

Мінрегіон
Мінрегіон
Чернігівська ОДА
Мінекономрозвитку

Номер документу

Назва документу

344-р

Про передачу з балансу Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2
Миколаївської обласної ради на баланс Миколаївського обласного
протитуберкульозного диспнсеру Миколаївської обласної ради бази відпочинку
"Медик"
1140/02-21/15 Пропозиції щощо нагородження грамотами
1889/02-21
Пропозиції щодо нагородження грамотою ОДА
321-р
Про забезпечення розроблення проекту Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки
7/12-7530
Щодо підготовки до проведення Форуму регіонів Білорусі та України
7/12-8030
Щодо підготовки до проведення Форуму регіонів Білорусі та України
03-03/5046
Запрошення до участі у фестивалі
3031-05/35230-06 Постанова КМУ 546 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2019-2021 роки"
08/5-5779
Пропозиції щодо нагородження грамотою
09-445 вих
Щодо укладання договору на новий строк
Запрошення до участі в Робочій зустрічі щодо презентації інвестиційного проекту
компанії PepsoCo Україна
01-708/18-40/14 Щодо сприяння у відновленні відділення АТ "Ощадбанк" в м.Снігурівка
3904-05/36218-06 Щодо підготовки проектів ДПП за підтримки програми "U-LEAD з Європою"
10-05-1854

Щодо включення до місцевих програм заходу з ремонту ізоляторів тимчсового
тримання та придбання транспортних засобів для конвоювання
Щодо визнання КП ММА замовником робіт по об"єкту "Система
світлосигнального обладнання аеродрому "Миколаїв"
7/7-8276
Щодо надання роз"яснень стосовно розпорядників та одержувачів коштів
282
Проект для участі у конкурсному відборі мікропроектів "Здорова нація - здорова
держава"
220/01/04-04 Проект для участі у конкурсному відборі "Увага до дитини сьогодні- майбутнє
держави завтра"
3031-05/3641-06 Щодо заповнення анкети щодо оцінки стану прогнозування економічного і
соціального розвитку в регіонах
201/17-910/6- Про формування державних замовлень на 2019 рік
3050
1511/01/40/12018
389

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
21.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
22.08.2018

Джерело інформації

14.08.2018 Головне управління ДФС у
Миколаївській області
14.08.2018 Баловненська сільська рада
02.08.2018 КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції"
22.08.2018 Облдержадміністрація

22.08.2018
22.08.2018

21.08.2018 Облдержадміністрація
20.08.2018 Всеукраїнська молодіжна
організація "Студентська
республіка"
21.08.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
23.07.2018 РТПП України

22.08.2018
22.08.2018

21.08.2018 Облдержадміністрація
06.08.2018 Мінрегіон

23.08.2018
23.08.2018

Консульство Грузії
22.08.2018 Облдержадміністрація

23.08.2018

22.08.2018 Облдержадміністрація

23.08.2018

23.08.2018 Доручення

28.08.2018

22.08.2018 Розпорядження

28.08.2018

28.08.2018 Організаційний відділ апарату ОДА

28.08.2018

14.08.2018 Казанківська селищна рада

22.08.2018
22.08.2018

Номер документу

Назва документу

74/9а/14-29-13-02- Інформація щодо прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб
22
281
Проект для участі у конкурсному відборі "Природа-Вічний зразок мистецтва"
с.Баловне Новоодеського району
159/1
Про незалежну оцінку нерухомого майна
1518/14-05-58/618
228-рк
1087/2

Про надання документів стосовно призначення і звільнення заступників
департаменту
Про відзначення з нагоди Дня підприємця
Щодо надання для розповсюдження фотоальбомів, листівок та пакетів з
символікою області

Щодо погодження надбавки
Щодо поточного стану підготовки Першого форуму та виставки регіонів України
та республіки Білорусь
229-рк
Про тимчасове виконання обовязків директора РЛП "Кінбурнська коса"
7/19-7941
Щодо погодження здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти по об"єктах, фінансування яких у 2018 році
затверджено розпорядженням КМУ № 372-р
Щодо візиту делегації Грузії
359-р
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 02.11.2009 № 413-р "Про
утворення обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат
360-р
Про заходи безпеки в адміністративних будівлях органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
4317/0/05-60/3-18 Про залучення працівників у святковий день 23.08.18 та вихідні дні 25, 26.08.18
120
2107/02.0-7.2

361-р

Про виконання таким, що втратили чинність, виконані, та знімаються з контролю,
розпоряджень голови облдержадміністрації
1544/09-05-58/6- Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо питань для розгляду на
18
черговому засіданні колегії ОДА
1351/03-15
Про надання роз"яснення законності здійснення виносної торгівлі фізичними
особами-підприємцями на порогах власних торгівельних приміщень (магазинів)

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

28.08.2018
28.08.2018

28.08.2018 Депарамент фінансів ОДА
Управління з питань НС ОДА

28.08.2018
29.08.2018

21.08.2018 Державне бюро розслідувань
16.08.2018 ТОВ "Сандора"

29.08.2018

27.08.2018 Облдержадміністрація

29.08.2018

28.08.2018 ФОП "Подушніков О.К."

29.08.2018

ПП "Юліана-сервіс"

Номер документу

Про автоматизацію бюджетного процесу
Електронна пошта. Порядок денний засідання комісії з питань ТЄБ і НС при
Миколаївській ОДА
01-1293
Про направлення заяви про надання в оренду нерухомого майна
10-05-1845
Запрошення до участі в Робочій зустрічі щодо презентації інвестиційного проекту
компанії PepsiCo Україна
1535/12-05-58/6- Про надання інформації щодо умов оплати праці держслужбовців ДЕРРП
18
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду Миколаївської області від
11.07.2018 у справі №915/1290/16
1545/25-05-28/6- Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану реалізації у 2019 році
18
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки в Миколаївській області
15821/0/2-18/51 Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії подалання бідності
020-10/2379
б/н

29.08.2018

28.08.2018 Облдержадміністрація

29.08.2018
29.08.2018

13.08.2018 Міністерство соціальної політики
України
21.08.2018 Секретаріат КМУ

29.08.2018

10.08.2018 Мінрегіон

29.08.2018

28.08.2018 ДНПК при Миколаївській ОДА

б/н

29.08.2018

29.08.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради Барна Ф.П.

4

29.08.2018

20.08.2018 Державна регуляторна служба
України
06.08.2018 Торгово-промислова палата України

8378/0/20-18

14.08.2018 РВ ФДМ України по Миколаївській
області
27.08.2018 ТОВ "Сандора"

14-02-01640

29.08.2018
29.08.2018
30.08.2018

Назва документу

33432/1/1-18
7/31-8151

2222/02.07.1

10-05-1883

Оригінал. Лист Державної казначейської служби України від 17.08.18 № 1403/178-13588 щодо запровадження АС "Є-Звітність"
Щодо прискорення фінансування проекту "Іноваційний кластер "Регіональний
інноваційний HUB"
Електронна пошта. Щодо участі у позачерговому засіданні ДНПК при ОДА
29.08.2018
Перелік об"єктів, які подані на конкурс з відбору мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів мвсцевого розвитку у 2018 році
Щодо участі у воркшоп-презентації першого стандартизованого набору
відкритих даних 04.09.2018
Щодо організації візиту до Китаю в рамках виставки " China Intemational Import
Expo" з 03.11.2018 по 05.11.2018
Щодо проведення інвентаризації майна ДТСААФ
Про перенесення дати Робочої зустрічі з презентації інвестиційного проекту
компанії в Миколаївській області

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

30.08.2018

30.08.2018 Заступник голови ОДА Є. Шевченко

30.08.2018

30.08.2018 Доручення

30.08.2018

30.08.2018 РТПП в Миколаївській області

30.08.2018

30.08.2018 Доручення

31.08.2018

22.08.2018 Розпорядження

31.08.2018

12.07.2018 Закон України

31.08.2018

22.08.2018 Посольство Республіки Польща в
Україні

31.08.2018

13.07.2018 Закон України

31.08.2018

27.08.2018 Секретаріат КМУ

31.08.2018

31.08.2018 ПП "Медицина для Вас"

31.08.2018

27.08.2018 ТОВ "Сандора"

31.08.2018

22.08.2018 ГУ ДКС України у Миколаївській
області
20.08.2018 Мінфін

31.08.2018

Номер документу

Назва документу

980/0/05-3/1-18 Електронна пошта. Про надання інформації про залучення представників іститутів
громадського суспільства до роботи у органах, утворених при ОДА, структурних
ідрозділах, РДА
4392/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану дій ОДА
Запрошення взяти участь у спільному засіданні Ради РТПП Миколаївської
області 07.09.2018
4391/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Протокол № 4 від 29.08.18 позапланового засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА
569-р
Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за
проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок
коштів, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми
підтримки секторальної політики
2508-VIII
Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань
заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників
Державного концерну "Укроборонпром" перед державою агресором та/або
державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку
AMB.KUOW- Про надання кандидатури для навчання в сфері протидії корупції 22-26 жовтня в
WP.
Варшаві
6220.2018.JJ/3
2513VIII
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018
рік"
15724/0/2-18 Лист ДФС України від 16.08.2018 № 584/3/99-99-12-03-04-11 про адмініструванн
податкових зобов"язань з екологічного податку ТОВ "Миколаївський
глиноземний завод"
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
10-05-1884
Про перенесення дати Робочої зустрічі з презентації інвестиційного проекту
компанії в Миколаївській області
05-09/4836
Про централізацію доходних рахунків
877/03

12050-05-5/22014 Щодо надання пропозицій до дорожньої карти реалізації механізму здійснення
місцевих зовнішніх запозичень

