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01.08.2019 25.07.2019 Розпорядження ОДА 330-р Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської обласної 

державної адміністрації на 2019-2021 роки
01.08.2019 30.07.2019 Розпорядження ОДА 358-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 

травня 2018 року № 216-р «Про затвердження Інструкції з 

документування управлінської інформації в електронній формі та 

організації роботи з електронними документами в діловодстві
01.08.2019 25.07.2019 Миколаївська РДА 229/02-08/18/19 Про надання кандидатури до складу комісії по передачі зазначеного 

нерухомого майна
01.08.2019 29.07.2019 Управління СБУ в Миколаївській 

області

64/20-7942 Щодо публічних закупівель "Прозорро"

01.08.2019 30.07.2019 Розпорядження ОДА 357-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 

травня 2018 року № 215-р «Про "затвердження Інструкції з діловодства у 

Миколаївській обласній державній адміністрації»
02.08.2019 29.07.2019 Перший Віце-прем"єр міністр - 

міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

25278/1/1-19 Про розгляд звернення народного депутата України Співаковського О.В. 

від 19.07.19 № 214/07 щодо внесення змін до розпорядження КМУ від 

10.07.19 № 500-р
02.08.2019 25.07.2019 Очаківська міська рада 

Миколаївської області

1048/02-02/01 Про передачу оздоровчого табіру ім. лейтенанта П.П. Шмідта

02.08.2019 30.07.2019 Постійна комісія обасної ради 1247-03-05-19 Про надання рекомендацій постійної комісії обласної ради

02.08.2019 01.07.2019 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

05/383 Про утворення робочої групи

02.08.2019 29.07.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва Миколаївської 

області

5-6/4 Про надання методичних рекомендацій

02.08.2019 10.07.2019 Розпорядження КМУ 500-р Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення зіходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій
05.08.2019 26.08.2019 Мінський обласний виконавчий 

комітет

1268/77 Щодо Угоди між Миколаївською ОДА і Мінським обласним виконавчим 

комітетом Республіки Білорусь про торгівельно-економічне, науково-

технічне і культурне співробітництво
05.08.2019 10.07.2019 Розпорядження 500-р Деяки питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій
05.08.2019 02.08.2019 Облдержадміністрація 3662/0/05-49/3-19 Про вжиття заходів з питань військового обліку та бронювання

05.08.2019 31.07.2019 Мінрегіон 8/2469-19 Щодо розрахунку  індексу регіонального людського розвитку



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

05.08.2019 31.07.2019 МЗС 413/14-194/087-

2311

щодо Міжнарожної конференції "Міста, що навчаються"

06.08.2019 01.08.2019 Генеральне Консульство Республіки 

Польща в Одесі

Запрошення на Саміт економічної дипломатії та місцевого 

самоврядування 9-10 вересня у Варшаві
06.08.2019 06.08.2019 Спілка підприємців малих та 

середніх і приватизованих 

підприємств України

б/н Щодо прийняття участі  у робочій  зустрічі голови Державної митної 

служби Нефьодової, з представниками регіональних торгово-

промислових палат, членами  комітетів підприємців при ТПП України та 

бізнес  структур
06.08.2019 24.07.2019 РВ ФДМ України по Миколаївській 

області

10/843 Про утворення обліку юридичних осіб

06.08.2019 06.08.2019 Доручення 3782/0/05-61/3-19 Про надання пропозицій до Другого форуму регіонів України та 

Республіки Белорусь 03-04 жовтня 2019 року в м. Житомир
06.08.2019 27.07.2019 ГТУ Юстиції у Миколаївській 

області

50258 Запит державного виконавця

06.08.2019 29.07.2019 Комунальне некомерційне 

підприємство Вознесенська 

багатопрофільна лікарня" 

Вознесенська міська рала

1511/01-11 Щодо погодження тарифів на діагностичне обстеження (комп"ютерна 

томографія)

07.08.2019 05.08.2019 Миколаївська обласна рада 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
07.08.2019 05.08.2019 Мінрегіон 7/19.7/12706-19 Витяг з протоколу № 3  від 11.04.19 за результатами засідання Комісії для 

оцінки та відбору інвестиційних проектів регіонального розвитку, що 

можуть реальзовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку
07.08.2019 31.07.2019 РВ ФДМ України по Миколаївській 

області

11/860 Щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів у 2 кварталі 2019 

року
07.08.2019 05.08.2019 Мінрегіон 7/36/12680-19 Про погодження проекту постанови КМУ "Про затвердження Типового 

статуту об"єднання Єврорегіонального співробітництва"
07.08.2019 05.08.2019 Державна служба морського та 

річкового транспорту України 

(Морська адміністрація)

1600/07/14-19 Щодо доцільності подальшого перебування  суден на балансі Морської 

адміністрації

07.08.2019 07.08.2019 Регіональний  фонд підтримки 

підприємництва

Про фінансуванняс заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Микколаївській області
08.08.2019 01.08.2019 КП "Миколаївкнига" 3-1/72 Щодо порушень орендаря ПГО "Центр  виробничої практики інвалідів 

АТО "Літопис" договору оренди
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08.08.2019 21.08.2019 Державна служба України з питань 

безпечності харчових  продуктів та 

захисту споживачів

ЦА-15.5/5099-19 Щодо  звернення гр. Щербатюка С.М. про порушення законодавства про 

захист прав споживачів у магазині "Марка"

08.08.2019 07.08.2019 Департамент фінансів ОДА 040-13/2174 Про доведення наказу Міністерства фінансів України

09.08.2019 08.08.2019 Офіс Президента України 41-01/31 Про проект  "25 магнитів"

09.08.2019 07.08.2019 Облдержадміністрація 543/7-01.01-14 Щодо механізму передачі документів та  матеріалів пов"язаних з 

виконанням роботи з управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
09.08.2019 07.08.2019 Миколаївська обласна рада 578-03/05-19 Про виконання рішення обласної ради  від 05.02.19 № 7 "Про майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області"
09.08.2019 01.08.2019 РВ ФДМ України по Миколаївській 

області

01/887 Щодо початку роботи  РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях

09.08.2019 30.07.2019 Мінекономрозвитку 4004-08/32679-03 Про направлення реєстраційної картки проекту "Український проект 

бізнес-розвитку плодоовочевництва"
09.08.2019 23.05.2019 Офіс великих платників податків 

ДФС України

5983/9/28-10-07-03-

17

Щодо стану розрахунків платників з місцевими бюджетами

09.08.2019 29.07.2019 Розпорядження 355-р Про  внесення змін до розпорядження голови ОДА від 15.05.2018 № 178-

р
12.08.2019 12.08.2019 Департамент фінансів ОДА 031-09/2217 Про перевірку  правильності складання кошторису

12.08.2019 08.08.2019 Розпорядження 371-р Про надання копії паспорта бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 

7841010 у новій редакції та розпорядження про його затвердження

13.08.2019 13.08.2019 Регіональний фонд підтрики 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 20119 рік

13.08.2019 13.08.2019 Облдержадміністрація 1420/25-05-28/6-19 Про зняття з контролю переліку доручень

14.08.2019 01.08.2019 Закон України 2753-VIII Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Держави Ізраїль
14.08.2019 09.08.2019 Миколаївська обласна рада 1332-09-05-19 Про передачу майна

14.08.2019 14.08.2019 Облдержадміністрація б/н Про надання пропозицій в план основних заходів, що проводяться ОДА у 

вересні 2019 року
14.08.2019 14.08.2019 Облдержадміністрація 1427/12-05-28/6-19 Про надання інформації
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14.08.2019 08.08.2019 Національна поліція України 

Департамент захисту економіки 

управління захисту економіки в 

Миколаївській області

3792/39/113/01-

2019

Подання в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України "Про запобігання корупції"

14.08.2019 13.08.2019 Управління охорони здоров"я ОДА 3971-01-4 Про відпрацювання доручення від 12.08.19  № 1502/0/05-14/2-19

14.08.2019 08.08.2019 Департамент освіти та науки ОДА 472 Про надання інформації на "Акт перевірки збереження та ефективності 

використання майна спільної власності територіальних громад сіл. 

селищ. Міст, що перебувають в оперативному управлінні Вознесенської 

ЗОШ-1 Миколаївської обласної ради"
14.08.2019 14.08.2019 Управління охорони здоров"я ОДА б/н Щодо питання вилучення з оперативного управління Миколаївської 

обласної бази СМП нерухомого майна складу 1083, яке знаходиться за 

адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Шкільна,38
15.08.2019 13.08.2019 ГО Центр журналістських 

розслідувань

б/н Про повернення об"єкта оренди

15.08.2019 13.08.2019 Мінрегіон 7/12/13172-19 Щодо підготовки Другого форуму регіонів України та Республіки 

Белорусь
15.08.2019 14.08.2019 Мінрегіон 7/36.1/13295-19 Про проведення 19.08.19 координаційної зустрічі з питань проведення 

другого конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які 

можуть фінансуватися за рахунок коштів Європейського Союзу
15.08.2019 13.08.2019 Доманівська селищна рада 933 Щодо переміщення виділених коштів

15.08.2019 14.08.2019 Розпорядження 392-р Про внесення змін до розпоряджень голови ОДА від 05.06.19 № 182-р 

"Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та 

розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію" та від 22.07.19 

" 255-р "Про затвердження переліку мікропроектів місц
15.08.2019 13.08.2019 Розпорядження 381-р Про створення обласної комісії для прийняття рішень щодо розподілу 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм  виховання
15.08.2019 15.08.2019 Розпорядження 182-р Про затвердження Положення про обласну комісію для прийняття рішень 

щодо розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання

15.08.2019 08.08.2019 Міністерство культури України 1112/32/15-19 Про надання пропозицій до плану заходів з реалізації першого етапу (до 

2020 року) Стратегії популярізації української мови до 2020 року 

"Сильна мова-успішна держава"
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15.08.2019 15.08.2019 ПАТ "Укртелеком" б/н Про  внесені зміни у платіжні реквізити товариства

15.08.2019 13.08.2019 Управління державного агенства 

рибного господарства у 

Миколаївській області. 

Миколаївський рибоохоронний 

патруль

01-021320-06 Про погодження проекту "Обласної цільової програми розвитку 

рибництва в Миколаївській області на 2019-2023 роки"

16.08.2019 14.08.2019 ГУ ДФС у Миколаївській області 42/9а/14-29-13-05-

06

Про надання інформації на виконання розпорядження 106-р

16.08.2019 13.08.2019 ЧНУ імені Петра Могили 01/610-08 Щодо участі у 2 форумі регіонів України та Республіки Білорусь

19.08.2019 16.08.2019 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при ОДА

б/н Запрошення на позачергове засідання ДНПК при ОДА

19.08.2019 16.08.2019 Облдержадміністрація 1515/0/05-22/2-19 Про участь у семінарі для державних службовців 1-5 груп оплати праці

19.08.2019 16.08.2019 Миколаївський обласний центр 

преепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій

328/03-10/19 Про тематичний семінар з вивчення англійської мови

19.08.2019 19.07.2019 Доманівська РДА 88/5-1-03 Про відзначення заступника  директора ПП "Веселий роздол"

19.08.2019 16.08.2019 Мінрегіон 7/19.2/13436-19 Про надання оперативної інформації щодо поточного стану реалізації 

проектів ДФРР
20.08.2019 16.08.2019 Обласна спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з вітрильного 

спорту "Обласний яхт-клуб"

105 Щодо передачі в оренду нерухомого майна: частини асфальтного 

замощення

21.08.2019 15.08.2019 Обласна рада 1160-09-05-19 Відзив на позовну заяву першого заступника прокурора Миколаївської 

області про визнання протиправними дій, визначення незаконними та 

скасування рішень
21.08.2019 16.08.2019 Мінрегіон 7/7.1/13437-19 Щодо фінансування державної програми 2761070 "Державний фонд 

регіонального розвитку"
22.08.2019 20.08.2019 Обласна рада 1377-06-05-19 Про передачу майна - нежитлової будівлі кінотеатру "Іскра"

22.08.2019 15.08.2019 Державна казначейська служба 

України у Миколаївській області

07.3-09-06/3405 Про відповідальність за порушення гранічного терміну надання послуг 

при попередній оплаті
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22.08.2019 22.08.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

342/04-10/19 Про проведення семінару на тему: "Впровадження Е-врядування на 

публічній службі. Інформаційні технології в роботі публічного 

службовця
22.08.2019 14.08.2019 Постанова КМУ 705 Про внесеннязмін до в плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
22.08.2019 21.08.2019 Мінекономрозвитку 3623-06/35070-03 Щодо здійснення лізензування виду господарської діяльності за 2018 рік 

та І півріччя 2019 року
22.08.2019 14.08.2019 Постанова КМУ 719 Про підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 

мобілізації
22.08.2019 21.08.2019 Розпорядження 401-р Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту «Інтенсифікація 

торгівлі і модернізація сектору бджільництва, а також пов’язаних з ним 

секторів економіки у Басейні Чорного моря»
22.08.2019 21.08.2019 Розпорядження 402-р Про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у 

сфері дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської області
22.08.2019 22.08.2019 Мінрегіон 7/12/13655-19 Щодо підготовки матеріалів до проведення 27-го засідання СМК 

Білорусь 
22.08.2019 20.08.2019 ПКВО "Фармація" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст області
22.08.2019 22.08.2019 Мінрегіон 7/12/13656-19 Щодо підготовки матеріалів до офіційного візиту Президента Словацької 

Республіки в Україну
22.08.2019 22.08.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

337/04-10/19 Про навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 

державних службовців структурних підрозділів ОДА, які не підвищували 

свою кваліфікацію протягом останніх 3 років
22.08.2019 16.08.2019 Южноукраїнська міська рада 15/02-34/2828 Про проведення зустрічі міського голови міста з представниками 

Херсонської групи Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ в Україні для 

обговорення загальної ситуації з безпеки та економічного розвитку міста

22.08.2019 21.08.2019 ТДВ "Первомайськдизельмаш" 26/1435 Про участь у відкритті оновленого пам"ятниого знаку Працівниками 

машинобудівного заводу ім. 25 Жовтня, який відбудеться 27.08.19
22.08.2019 19.08.2019 Мінекономрозвитку 3611-07/34539-06 Про застосування Рекомендацій щодо довгострокового планування 

розвитку малого та середнього підприємництва на рівні регіонів та 

територіальних громад
22.08.2019 21.08.2019 Мінекономрозвитку 4311-06/35224-03 Щодо підгтовки до засідання Міжурядової українсько-білоруської 

змішаної комісії
23.08.2019 16.08.2019 Розпорядження ОДА 189-рк Про відзначення з нагоди Дня Незалежності України Почесними 

грамотами ОДА



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

23.08.2019 23.08.2019 Розпорядження ОДА 404-р Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2019 році в 

Миколаївській області Всеукраїнського тижня права
23.08.2019 15.08.2019 Протокол б/н Протокол наради з головними розпорядниками коштів обласного 

бюджету
23.08.2019 23.08.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА 513/01-07-23 Про запрошення на засідання комісії з питань ТЕБ НС

23.08.2019 15.08.2019 Розпорядження ОДА 395-р Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів

облдержадміністрації під час святкування Дня Незалежності України з 24 

до 26 серпня 2019 року
23.08.2019 20.08.2019 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

1763/09 Про направлення протоколу засідання обласної тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати
23.08.2019 15.08.2019 Розпорядження ОДА 396-р Про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

27.08.2019 20.08.2019 Сектор Державної регуляторної 

служби у Миколаївській області

13.13/40/19 Щодо оприлюднення та подальше оновлення на своїх  офіційних веб-

сайтах наборів даних про засади регуляторної політики
27.08.2019 27.08.2019 ГУ статистики у  Миколаївській 

області

13-17/2583-19 Про надання статистичних продуктів

27.08.2019 22.08.2019 Мінрегіон 7/12/13/02-19 Щодо підготовки до Другого форуму регіонів України та Білорусі

27.08.2019 22.08.2019 Мінекономрозвитку 3611-07/35359-06 Про діяльність регіональних рад підприємців

27.08.2019 23.08.2019 Мінрегіон 7/12/13814-19 Щодо підготовки Другого форуму регіонів України та республіки 

Білорусь
27.08.2019 27.08.2019 ТОВ "Ніка Хендлінг" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

27.08.2019 27.08.2019 Міжрегіональне управління НАДС в 

Одеській, Миколаївській та 

Херсонській областях, АРК та м.  

Севастополі

206/ТО 03-13 Про проведення круглого столу щодо забезпечення одникового і 

правильного застосуваня законодавства у сфері державної служби

27.08.2019 20.08.2019 ГО "Центр журналістських 

розслідувань"

19 Про призначення передачи комунального майна та підписання акту 

приймання-передачі на 29.08.19
27.08.2019 23.08.2019 Прокуратура Миколаївської області 08-185 вих-19 Відповідь на відзив Миколаївської обласної ради у справі № 915/1302/19

27.08.2019 23.08.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

12-13/4 Про проведнення тренінгу "Розпочни свій бізнес"

27.08.2019 27.08.2019 МЗС України 660/16-200-2748 Щодо підготовки до підписання регіональних угод
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28.08.2019 27.08.2019 Мінекономрозвитку 4003-05/35684-06 Щодо участі представників від ОДА з метою формування української 

делегації та підготовки технічного завдання для участі у засіданні 4-го 

Спільного моніторингового комітету Програми прикордонного сусідства 

2014-2020 17 вересня 
28.08.2019 27.08.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

13-14/4 Про надання пакету документів зі змінами

28.08.2019 27.08.2019 Мінрегіон 7/12/13853-19 Щодо перенесення на 04.09.2019 дати засідання РГ Другого форуму 

регіонів України та Білорусі
28.08.2019 21.08.2019 ГО "Життя Є!" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст області
29.08.2019 29.08.2019 Облдержадміністрація 1502/09-05-58/6-19 Про втрату чинності доручення голови ОДА

29.08.2019 27.08.2019 Прокуратура Миколаївської області 08-186 вих - 19 Відповідь на відзив департаменту у справі 

29.08.2019 29.08.2019 Директорат регіонального розвитку 

Мінрегіону

б/н Про актуалізацію гугл-таблиці щодо стану розробки проектів 

регіональногих стратегій розвитку на період 2021-2027 та проектів планів 

заходів з реалізації Стратегій
29.08.2019 28.08.2019 Миколаївській обласний центр 

паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг обласної ради

1402/08 Про надання дозволу на укладання договору

29.08.2019 30.07.2019 ГО "Форум розвитку громадянського 

суспільства"

300702 Про розгляд нормативно-організаційні та технічні рішення, необхідні для 

проведення конкурсу проектів та автоматизації електронного 

голосування за проекти Всеукраїнського Громадського бюджету
30.08.2019 29.08.2019 Депутат Миколаївської обласної 

ради Ніколенко А.А.

029-29/08.2019-3 Про надання інформації щодо комунальних та інших підприємств, що 

займаються провееднням господарської діяльності на території 

ландшафтного парку
30.08.2019 29.08.2019 Облдержадміністрація 1568/0/05-22/2-19 Про підвищення кваліфікації у вересні 2019 року

30.08.2019 29.08.2019 Облдержадміністрація 1588/0/05-22/2-19 Про підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції

30.08.2019 29.08.2019 Житомирська ОДА 5575/2-19/46 Про надання відеоматеріалів та промороліків про інвестиційний 

потенціал області


