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01.09.17 29.08.17 Воскресенська селищна рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

1247/04.09 Про розгляд проектних заявок, що пропонується реалізувати у 2017 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

01.09.17 29.08.17 Розпорядження голови ОДА 321-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 13 

липня 2016 року №249-р "Про використання коштів державного фонду 

регіонального розвитку"

01.09.17 28.08.17 Миколаївська митниця ДФС 3714/9/14-70-19-45 Про надання інформації стосовно фінансування експерименту з розвитку 

автомобільних доріг загального користування в Мик.обл.

01.09.17 30.07.17 Чорноморська сільська рада 

Очаківського району Миколаївської 

області

651/04.03 Проектні заявки для розгляду та надання висновку

01.09.17 01.09.17 Миколаївська обласна інфекційна 

лікарня Мик.обл.ради

559-01 Запит про надання розпорядження про передачу гаражів, котрі знаходяться 

на території Мик.обл.інфекційної лікарні за адресою: м.Миколаїв, 

вул.Космонавтів, буд.43

01.09.17 01.09.17 Відділ з питань організації надання 

адміністративних послуг ОДА

111/01-16/16/70 Про звільнення головного спеціаліста відділу обліку, організаційно-

контрольної та мобілізаційної роботи ДЕРРП Рожкової О.О. в порядку 

переведення у відділ з питань організації надання адміністративних послуг 

ОДА
01.09.17 29.08.17 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

2746/07 Щодо подання проекту "Реконструкція житлового корпусу №1, теплотраси 

Миколаївського геріатричного пансіонату по вул.Казарського,4, 

м.Миколаїв", що може реалізовуватись за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від ЄС
01.09.17 07.07.17 Миколаївська обласна рада 311-07-05-17 Про розгляд питання, порушеного Нечаянською сільською радою листом 

№159-04-08-17 від 24.02.2017 про приватизацію приміщення аптеки ПКВО 

"Фармація", розташоване за адресою: вул.Одеська, 7, с.Нечаяне, 

Миколаївський район, Микол.обл.
01.09.17 22.08.17 Львівська ОДА 5/7-6217/0/2-17-11 Щодо участі в XVII Міжнародному економічному форумі "Львівщина - 

локомотив промислової революції в Україні", що проходитиме у м.Львові 

26-27 жовтня 2017 року

01.09.17 28.08.17 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України

42558/12/1-16 Про забезпечення виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, 

досягнутих під час 7-го спільного засідання Координаційної ради з 

економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку та 

Комітету ділового співробітництва з Україною "
01.09.17 28.08.17 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регвіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України

21935/179/1-16 Про забезпечення безумовного виконання завдання, визначеного п.2 

резолюції Прем"єр-міністра України від 13.07.2017 № 21935/169/1-16

01.09.17 21.08.17 Новоодеська РДА 245/03-32/02 Щодо субвенції з бюджету Кандибинської сільської ради районному 

бюджету на надання фінансової підтримки з відновлення аеропортної 

діяльності КП "Миколаївський міжнародний аеропорт"
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01.09.17 29.08.17 Розпорядження голови ОДА 320-р Про використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 

році

01.09.17 30.08.17 Облдержадміністрація 1721/25-05-58/6-17 Про надання пропозицій щодо участі в телепередачах на телеканалі 

"Миколаїв" та телеканалі "МАРТ" у 4 кварталі 2017 року

04.09.17 31.08.17 Мінрегіон 7/12-9271 Про надання інформації щодо українсько-молдовського співробітництва

04.09.17 04.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 134 Заявка на фінансування за 2-гу половину серпня

04.09.17 04.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 135 Заявка на фінансування за 2-гу половину серпня

04.09.17 31.08.17 Куцурубська сільська рада об"єднаної 

територіальної громади Очаківського 

району Миколаївської області

826/04.03 Перелік показників соц.-економ.розвитку ОТГ

04.09.17 30.08.17 Розпорядження голови ОДА 322-р Про утворення комісії з питань створення території, найбільш привабливої 

для залучення інвестицій на базі ДП "Миколаївський суднобудівний завод 

ім. 61 комунара" 

04.09.17 31.08.17 Розпорядження голови ОДА 327-рк Про звільнення директора регіонального ландшафтного парку "Кінбурська 

коса"

04.09.17 01.09.17 Мінрегіон 7/19-9298 Про проведення відео-наради в режимі он-лайн з актуальних питань 

регіонального розвитку та розвитку інфраструктури ОТГ 05.09.2017 об 11-

00

04.09.17 04.09.17 Облдержадміністрація б/н Про проведення наради стосовно врегулювання питань щодо розрахунків 

КП "ТВКГ" з ВП ЮУ АЕС "енергоатом" за отримані комунальні послуги

05.09.17 05.09.17 Розпорядження голови ОДА 330-рк Про оголошення конкурсного відбору на посаду директора регіонального 

ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя"

05.09.17 29.08.17 Первомайська селищна рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

834 Щодо погодження інвест.проекту "Капітальний ремонт шляхопроводу на км 

378 перегону Новопетрівка-Засілля у Миколаївській області" за рахунок 

коштів держ.бюджету, отриманих від ЄС

05.09.17 05.09.17 РЛП "Тилігульський" 179 Щодо виплати надбавки за серпень 2017 року

05.09.17 05.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 132 Про фінансування у вересні 2017 року на податок на землю

05.09.17 05.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 131 Про фінансування у вересні 2017р. на заробітну плату

05.09.17 05.09.17 РЛП "Приінгульський" 79 Про фінансування в 1 половині 2017 року

05.09.17 04.09.17 РЛП "Тилігульський" 176 Заявка на фінансування в вересні 2017р. на оплату орендної плати

05.09.17 23.08.17 Мінекономрозвитку 2714-16/29849-03 Про надання дозволу на виготовлення необхідної кількості копій наказу від 

27.03.2017 №8-дск "Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та 

з питань європейської інтеграції України від 11 грудня 2001 р. №305-дск"

05.09.17 04.09.17 РЛП "Тилігульський" 174 Заявка на фінансування в вересні 2017р. на заробітну плату

05.09.17 04.09.17 Миколаївська обласна рада 752-03/05-17 Про депутатські запити та депутатські запитання

06.09.17 04.09.17 РЛП "Тилігульський" 175 Заявка на фінансування в вересні 2017 року
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06.09.17 31.08.17 Ольшанська селищна рада 

Миколаївського району Мик.обл.

334/04.07 Щодо розгляду проектів з проектними заявками, що можуть реалізовуватись 

за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфратсруктури ОТГ

06.09.17 01.09.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань регіонального розвитку

1530-03-05-17 Про надання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 31.08.2017 

№3 "Про погодження внесення змін до обсягу міжбюджетних трансферів 

обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій"
06.09.17 28.08.17 МЗС України 413/21-180/4/2-2375 Щодо розгляду проекту бюджету Координатора проектів ОБСЄ в Україні на 

2018 рік

06.09.17 23.08.17 Громадська рада при Миколаївській 

ОДА

4 Про надання інформації щодо Спеціальної економічної зони "Миколаїв", 

залучення інвестицій, програм, спрямованих на розвиток відновлювальної 

енергетики та енергоощадності

06.09.17 06.09.17 Управління комунального майна 

Мик.міської ради

560/10.01-11/17 Про розгляд листа Міносвіти щодо передачі у комунальну власність 

житлових будинків та тваринних приміщень і будівель конюшень, що 

розташовані на півострові Аляуди

06.09.17 05.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 137 Заявка на фінансування за серпень 2017 року

06.09.17 05.09.17 РЛП "Приінгульський" 83 Про фінансування у вересні місяці 2017 року

06.09.17 06.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 134 Розрахунок видатків

06.09.17 05.09.17 Міністерство аграрної політики та 

продовольства України

37-11-11/20501 Про надання інформації стосовно активізації українсько-ізраїльського 

співробітництва у сфері сільського господарства, а також започаткування 

спільних проектів

06.09.17 05.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 136 Про затвердження довідки про зміни річного розпису фонду обласного 

бюджету (кошторису) на 2017 рік

06.09.17 05.09.17 Баштанська міська рада Баштанського 

району Мик.обл.

782/05-08 Щодо отримання висновку на проектні заявки, що можуть бути реалізовані 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

07.09.17 04.09.17 Профспілкова організація ДП 

"Суднобудівного заводу імені 61 

комунара"

47/и Щодо  порушення кримінального провадження та накладення арешту на 

бюджет Миколаївської області

07.09.17 31.08.17 МЗС України 203/21-169/9-1278 Щодо розгляду проекту Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на 2017-2020 роки

07.09.17 07.09.17 Облдержадміністрація 1337/0/05-22/2-17 Про надання списків осіб для участі у семінар з підвищення кваліфікації

07.09.17 08.08.17 Управління по іноземним та 

міграційним справам провінції Шаньсі

Щодо запрошення керівництва ОДА, департаменту та підприємців 

Миколаївської області на візит до провінції Шаньсі

07.09.17 06.09.17 Воскресенська селищна рада 

Вітовського району Мик.обл.

1307/04.09 Перелік проектів з проектною заявкою, що пропонуються реаалізувати за 

рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури

07.09.17 06.09.17 Миколаївська обласна рада 894-07-05-17 Щодо винесення питання про надання згоди на безоплатну передачу 

нерухомого майна (аптека №123) на розгляд сесії облради
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07.09.17 05.09.17 Головний департамент регіональної та 

кадрової політики АПУ

09-07/450 Про надання інформації щодо завершених у 2017 році проектів та об"єктів, 

реалізація яких здійснювалася за державні кошти або кошти іноземних 

партнерів

07.09.17 04.09.17 Коблівська сільська рада 

Березанського району Миколаївської 

області

1329 Про надання на розгляд проектні заявки, що можуть реалізовуватись за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

інфраструктури ОТГ

07.09.17 06.09.17 Мик.обл.центр перепідготовки та 

підвищення кваліфіції

288/03-7/17 Про направлення списків держ.службовців на нову групу слухачів з 

англійської мови

07.09.17 08.08.17 Асоціація українського бізнесу в 

Польщі

206/17 Щодо проведення VII Міжнародного форуму "День Польського Бізнесу в 

Україні" 26.10.2017 - в Києві, 27.10.2017 - в Одесі

07.09.17 01.09.17 Торгово-промислдова палата України 2762/02.0-7.1 Щодо Українсько-Іранського бізнес-форуму 11.09.2017 в рамках візиту в 

Україну Президента Палати торгівлі, промисловості, надр та сільського 

господарства Ірану

07.09.17 31.08.17 Баштанська міська рада Баштанського 

району Мик.обл.

459/05-08 Про надання на розгляд проектні заявки, що можуть реалізовуватись за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

інфраструктури ОТГ

07.09.17 04.09.17 Мінекономрозвитку 3304-06/30899-06 Щодо інформування про публічні закупівлі

08.09.17 28.08.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

22744/3/1-17 До листа Мінекономрозвитку від 28.08.2017 №3411-01/25950-01 щодо 

опрацювання центральними органами виконавчої влади рекомендацій, 

викладених у резолюції 10-го Всеукраїнського з"їзду якості

08.09.17 31.08.17 Нечаянська сільська рада 

Миколаївського району Мик.обл.

462-04-08-17 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ

08.09.17 07.09.17 ТОВ "Пріста Рісайклінг-Миколаїв" 04/09 Щодо зустрічі з консулом України в м.Рус (Болгарія)

08.09.17 01.09.17 Антимонопольний комітет України 100-29/01-9441 Щодо своєчасного подання органам Комітету інформації та документів 

щодо ознак порушень законодавства про зихист економічної кункуренції, 

які виявлені під час виконання завдань та функцій відомством

08.09.17 06.09.17 Рада бізнес-омбудсмена 6641 Щодо візиту до м.Миколаєва 26.09.2017

08.09.17 02.09.17 Прем"єр-міністр України 31782/16/1-17 Щодо забезпечення реалізації спільної відповідальної позиції Уряду (щодо 

енергетичних та інфраструктурних паспортів, проблемні питання 

приєднання до електромереж ПАТ "Миколаївоблненерго")

08.09.17 08.09.17 Фізична особа Лисканич В.П. б/н Заява на участь в аукціоні

08.09.17 29.08.17 ТОВ "Н АВТО" 138 Щодо стягнення з департаменту економінчого розвитку та регіональної 

політики ОДА коштів

08.09.17 01.09.17 Олександрівська селищна рада 

Вознесенського району Миколаївської 

області

1221/0306 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ
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11.09.17 07.09.17 Шевсенківська сільська рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

1541/04.03/17 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати  за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

11.09.17 07.09.17 Куцурубська сільська рада 

Очаківського району Мик.обл.

837/04.03 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати  за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

11.09.17 04.09.17 Мінагрополітики 37-18-11/20411 Про готовність Мінагрополітики виступити Партнером проекту зі створення 

агрорекреаційного кластеру "Курорт "Коблево" та участі в конкурсному 

відборі для отримання коштів держ.бюджету отриманих від ЄС

11.09.17 07.09.17 Прибужанівська сільська рада 

Вознесенського району Мик.обл.

874.04.07 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати  за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

11.09.17 07.08.17 Веснянська сільська рада 

Миколаївського району Миколаївської 

області

380-04.09-17 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати  за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

11.09.17 08.09.17 Розпорядження голови ОДА 331-р Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансферів обласного бюджету 

та розпорядження голови облдержадміністрації від 24 липня 2017 року 

№266-р

12.09.17 11.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 139 Заявка на фінансування за 1-шу половину вересня

12.09.17 04.09.17 Мінрегіон 7/31-9359 Щодо погодження проекту розпорядження КМУ "Про затвердження плану 

заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року"

12.09.17 11.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 140 Заявка на фінансування за 1-шу половину вересня

12.09.17 Представництво "Максал Шипінг 

"ЕООД"

б/н Про здійснення запису щодо звільненнята видачі трудових книжок

12.09.17 30.08.17 План б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у вересні 2017 року

12.09.17 01.09.17 ТОВ "М-ЛИТ" 495 Щодо закупівлі запірної трубопровідної арматури

12.09.17 08.09.17 Мінекономрозвитку 4601-05/31348-06 Щодо погодження проекту розпорядження КМУ "Про схвалення Експортної 

стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на 2017-

2021 роки"

12.09.17 12.09.17 Управління ЖКГ ОДА 498/01-02 Про надання інформації щодо стану укладання договорів на постачання 

природного газу для потреб бюджетних установ в опалювальному сезоні 

2017/2018

12.09.17 07.09.17 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/5813 Щодо прийняття участі в роботі штабу зони територіальної оборони 

12.09.2017 о 9-00

12.09.17 08.09.17 Розпорядження голови ОДА 332-р Про формування проекту обласного бюджету на 2018 рік та прогнозу 

обласного бюджету на 2019-2020 роки

12.09.17 30.08.17 Виконавчий комітет Вознесенської 

міської ради

1686/01/0102/21 Щодо внесення змін на інтернет-платформі ДФРР Мінрегіону по проекту, 

що є учасником конкурсу оцінки та відбору інвест.програм та проектів, що 

можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР
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12.09.17 11.09.17 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

3791/07 Щодо передачі в оренду приміщень підсобного господарства 

Первомайського психоневрологічного інтернату за адресою: 

м.Первомайськ, вул.Гв.Родимцева, 71

12.09.17 11.09.17 Проект ПРООН в Україні UNDP/Env/2017/09-11 Про проведення тренінгу "Врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях 

розвитку територіальних громад", який відбудеться 28.09.2017 у м.Херсон

12.09.17 12.09.17 Департамент фінансів ОДА 043-20/2646 Про внесення змін до розпису обласного бюджету на 2017 рік та надання 

довідок прозміни помісячного розпису асигнувань заг.фонду обл.бюджету 

на 2017 рік та проекту уточненого паспорту бюджетної програми разо з 

проектом наказу
12.09.17 30.08.17 ФДМУ 10-15-16721 Щодо внесення змін про майно за місцезнаходженням: Миколаївська обл., 

Арбузинський р-н, смт.Арбузинка, вул.Центральна, 84в

12.09.17 06.09.17 Віце-прем"єр-міністр України 34625/1/1-17 Про розгляд звернення ГО "Територія - Новий схід" від 04.09.2017 

№41/300/К (резолюція пікету 04.09.2017 постраждалих від військових дій на 

Сході України із зони АТО)

13.09.17 12.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 141 Пояснення щодо помилки у заявці №62 від 03.05.2017

13.09.17 13.09.17 Олександрівська селищна рада 

Вознесенського району Миколаївської 

області

1277/03-06 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ

13.09.17 12.09.17 Михайлівська сільська рада 

Мик.району Мик.обл.

371 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ

13.09.17 05.09.17 Розпорядження голови ОДА 327-р Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації

13.09.17 13.09.17 Ольшанська селищна рада 

Миколаївського району Миколаївської 

області

351/04.07 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ

13.09.17 12.09.17 РЛП "Тилігульський" 180 Заявка на фінансування в вересні 2017р. на оплату послуг зв"язку, 

публікацій оголошень та надувного човна

13.09.17 11.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 137 Заявка на фінансування за вересень 2017 року

13.09.17 12.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 137 Про фінансування у вересні 2017р. На страхування автотранспорту та 

відрядження

13.09.17 13.09.17 РЛП "Приінгульський" 84 Про фінансування у вересні місяці 2017 року

13.09.17 12.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 136 Про фінансування у вересні 2017р.

13.09.17 12.09.17 Відділ з питань фізичної культури і 

спорту ОДА

04-787 Про надання роз"яснень щодо заходів, які необхідно вжити для безоплатної 

передачі майна

13.09.17 12.09.17 РЛП "Тилігульський" 182 Заявка на фінансування в серпні 2017р.на оплату послуг зв"язку

13.09.17 12.09.17 РЛП "Тилігульський" 181 Заявка на фінансування в серпні 2017р.на оплату комунальних послуг
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13.09.17 09.09.17 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України

32300/1/1-17 Про надання звіту за результатами відрядження за кордон (м.Гент провінції 

Східна Фландрія Королівства Бельгія) з 16 до 26 вересня 2017 року

13.09.17 19.08.17 Мінрегіон 7/19-8924 Про надання оперативної інформації щодо використання коштів на 

реалізацію інвест.програм і проектів регіонального розвитку, що 

фінансуються у 2017 році за рахунок ДФРР

13.09.17 08.09.17 Посольство України в Республіці 

Казахстан

6154/17-200-1214 Щодо створення експозиції економічної привабливості регіонів України в 

жовтні-листопаді 2017 року в "Казмедіа центрі" м.Астана

13.09.17 12.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 141 Заявка на фінансування за вересень 2017 року

14.09.17 14.09.17 Миколаївська обласна рада 1671-03-05-17 Про пропозиції до проекту Порядку відбору мікропроектів

14.09.17 30.08.17 Протокол 8 Протокол засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат

14.09.17 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Про надання пропозицій до Пдану заходів, що проводяться ОДА у жовтні 

2017 року

14.09.17 12.09.17 Військова прокуратура Миколаївського 

гарнізону

7-2/6192вих-17 Про надання переліку підприємств, установ, організацій - зберігачів 

цінностей державного мобілізаційного резерву, що розташовані на території 

Миколаївської області

14.09.17 14.09.17 Миколаївська обласна рада 1677-15-05-17 Про розгляд листа Миколаївської обласної інфекційної лікарні 

Миколаївської обласної ради від 11.09.2017 №576-01 стосовно надання 

копій документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно 

(будівель та споруд), яке перебуває в  оперативному управлінні лікарні

15.09.17 15.09.17 Фізична особа  Дзадзамія Роберт 

Антифович

б/н Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю Аптеки №34

15.09.17 13.09.17 Миколаївська обласна рада 193-03/05-17 Про врегулювання питань, пов"язаних з передачею майна колишньої 

державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області

15.09.17 06.09.17 Витяг з протоколу КМУ 52 Про надання пропозицій щодо заслуховування на засіданнях Уряду звітів 

обласних, Київської міської держадміністрацій про стан соціально-

економічного розвитку відповідного регіону, розробивши структуру такого 

звіту з відповідним переліком питань
15.09.17 14.09.17 Миколаївська обласна рада 626-03/05-17 Про організацію контролю за розглядом рекомендацій постійної комісії 

обласної ради

15.09.17 12.09.17 Департамент фінансів ОДА 043-20/2662 Щодо внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017"

15.09.17 05.09.17 Рахункова палата 18-1577 Про надання інформації щодо реалізації рекомендацій Рахункової палати за 

результатами аудиту станом на 01.08.2017
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15.09.17 04.09.17 Виконавчий комітет Вознесенської 

міської ради

1729/01/01-02/21 Про перенесення реалізації проекту-переможця у попередньому 

конкурсному відборі інвест.програм і проектів регіонального розвитку 

"Реконструкція водозабірних споруд для підвищення водозабезпеченності 

міста Вознесенська водою для господарсько-питних потреб" на 2018 рік

15.09.17 08.09.17 Українська асоціація професіоналів у 

сфері GR і лобістів (UAGRPL)

25 Щодо участі у Третьому Міжнародному GR Форумі 11.10.2017 у 

приміщенні Конгресно-виставкового центру "Парковий" у м.Києві

15.09.17 14.09.17 Проект ЄС "Гармонізація системи 

державних закупівель в Україні зі 

стандартами ЄС"

б/н Щодо проведення 4-ї Міжнародної конференції "Публічні закупівлі в 

Україні - продовження реформування" 29.09.2017 у м.Києві

15.09.17 07.09.17 Українська асоціація центрів 

підтримки бізнесу

01/0709/001 Про проведення конференції "Розвиток регіональної харчової 

промисловості до рівня міжнародних ринків та експорту" в м.Миколаєві 

20.09.2017

15.09.17 15.09.17 Перший заступник Глави АПУ 04-01/3235 Про надання інформації щодо поточної ситуації в ОТГ

18.09.17 01.09.17 Державна регуляторна служба України 7498/0/20-17 Про надання інформації щодо переліку суб"єктів господарювання , які 

підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році 

для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного 

нагляду
18.09.17 13.09.17 ДП "Миколаївстандартметрологія" 06-20/1757 Щодо відзначення працівників підприємства з нагоди професійного свята - 

Дня працівників стандартизації і метрології

18.09.17 14.09.17 МЗС України 414/17.124/1-1432 Про проведення заходу у період з 18 по 24 вересня 2017 року під 

керівництвом Угорщини відповідно до Віденського документа 2011 року

18.09.17 14.09.17 Міністерство оборони України 34/1/319 Про проведення заходу у період з 18 по 24 вересня 2017 року під 

керівництвом Угорщини відповідно до Віденського документа 2011 року

18.09.17 15.09.17 Миколаївська обласна рада 1681-18-05-17 Про результати оновлення рейтингу інвестиційної ефективності

18.09.17 29.08.17 Адвокатський запит 068-17 Адвокатський запит Доброрез О.А. про надання інформації щодо роздрібної 

торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу 

для побутових потреб населення та інших споживачів

18.09.17 13.09.17 Асоціація сприяння самоорганізації 

населення

62 Щодо проведення круглого столу на тему: "Чи ефективно регіони 

використовують кошти ДФРР?", який відбудеться 22.09.2017 з 15-00 до 17-

30 у м.Києві

18.09.17 12.09.17 Секретаріат КМУ 35728/1/1-17 Копія листа Національної служби посередництва і примирення від 

01.09.2017 №03-01/01-20/02-533 про стан соціально-трудових відносин, 

колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у серпні 2017 року

18.09.17 15.09.17 Мінрегіон 7/12-9271 Про надання інформації для підготовки до 3-го засідання Міжурядової 

українсько-індонезійської Комісії з економічного і технічного 

співробітництва
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18.09.17 18.09.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/2697 Лист Громадської організації "МАЄ БУТИ" від 01.09.2017 №0/09/7-13 щодо 

рівня реєстрації та наповнення "службових кабінетів" розпорядників 

бюджетних коштів на порталі e-data.gov.ua

18.09.17 11.09.17 Миколаївське обласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету 

України

2-292/50-1231 Про забезпечення надіслання листів на адреси РДА щодо запровадження 

системи надання проектів нормативних актів, що можуть вплинути на 

конкуренцію та підлягають погодженню органами Антимонопольного 

комітету України
18.09.17 29.08.17 Адвокатський запит 067-17 Адвокатський запит Доброрез О.А. про надання інформації щодо перевірки 

цільового використання підприємствами-покупцями скрапленого газу, 

придбаного на спеціальних аукціонах для потреб населення в період з 

червня 2008 року до теперішнього часу
18.09.17 14.09.17 Снігурівська районна рада 216/01/03-05/17 Про надання інформації щодо можливої приватизації будівлі аптеки №34 з 

метою збереження будівлі та подальшим її використанням

18.09.17 12.09.17 ТОВ "Рейтингове агенство "Євро-

Рейтинг"

12/09/17 Щодо результату оновлення рейтингу інвестиційної ефективності

18.09.17 14.09.17 Бузька сільська рада Вознесеньского 

району Мик.обл.

618/04-05 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ

18.09.17 15.09.17 Прибужанівська сільська рада 

Вознесенського району Мик.обл.

906.04.07 Про розгляд проектів та проектних заявок, що пропонується реалізувати у 

2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури ОТГ

18.09.17 13.09.17 ГУ Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області

6361/04.03 Про заборгованість КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

19.09.17 19.08.17 Комунальний заклад культури 

"Обласний палац культури"

2/75 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна

19.09.17 18.09.17 Департамент освіти і науки ОДА 3925/11/01-01-13 Щодо виготовлення тех.паспорту на будівлі та розроблення проекту 

землевідведення

19.09.17 19.09.17 Облдержадміністрація 1917/11-05-58/6-17 Про надання звітної інформації за ІІІ квартал 2017 року

19.09.17 19.09.17 РЛП "Приінгульський" 85 Про фінансування в 2 половині вересня 2017 року

19.09.17 Департамент соціалнього захисту 

населення ОДА

б/н Телефонограма про надання інформації по підприємствах, які планується 

заслуховувати на черговому засіданні обласної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати

19.09.17 18.09.17 Контактний центр Миколаївської 

області

б/н Про надання інформації щодо роботи телефонних "гарячих ліній"

19.09.17 19.09.17 Облдержадміністрація 528/0/05-13/2-17 Про надання інформації щодо дисциплінарних проваджень та притягнення 

державних службовців до дисциплінарної відповідальності за ІІІ квартал 

2017 року та щодо кількісного складу державних службовців

19.09.17 13.09.17 Верховна Рада України 04-14/15-2898 Про надання інформації щодо виконання програм соціально-економічного 

розвитку області
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19.09.17 12.09.17 Протокол б/н Протокол наради під головуванням заст.голови ОДА Гайдаржи В.В. щодо 

стану розрахунків КП "ТВКГ" з ВП ЮУ ДП НАЕК "Енергоатом" за 

отримані комунальні послуги

19.09.17 13.09.17 Мінрегіон 7/19-9644 Про надання роз"яснень щодо попередньої оплати по проектах  (за рахунок 

ДФРР)

19.09.17 18.09.17 РЛП "Тилігульський" 183 Про візит до парку китайської компанії "TBEA International Ltd" щодо 

побудови у Березанському районі Мик.обл. вітряної електростанції 

потужністю 500 МВт.

19.09.17 19.09.17 РЛП "Кінбурська коса" 142 Про фінансування за 2-гу половину вересня

20.09.17 20.09.17 РЛП "Тилігульський" 186 Про надання дозволу на придбання обладнання

20.09.17 18.09.17 Баштанська міська рада Баштанського 

району Миколаївської області

512/05-08 Щодо передачі до комунальної власності міської ради будівлі аптеки ПКВО 

"Фармація" за адресою: Миколаївська обл., м.Баштанка, вул.Ювілейна, 80

20.09.17 15.09.17 Депутат Миколаївської обласної ради 

Талпа М.В.

42 Щодо виділення коштів на виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" по 

галузях освіти та охорони здоров"я

20.09.17 18.09.17 Секретаріат КМУ 35405/1/1-17 Лист Антимонопольного комітету України від 01.09.2017 №100-29/01-9441 

для врахування в роботі під час виконання ЗУ "Про захист економічної 

конкуренції"

20.09.17 15.09.17 ДУ "Інститут регіональних досліджень 

імені М.І.Долішнього НАН України"

5/290 Науково-аналітична записка "Оцінка структурних змін у промисловому 

секторі економіки регіонів України"

20.09.17 19.09.17 РЛП "Тилігульський" 184 Заявка на фінансування в вересні 2017р.

20.09.17 19.09.17 Департамент освіти і науки ОДА 3337/04-01/01-01-13 Про засідання Ради молодих вчених Миколаївської області 25.09.2017 о 16-

00

20.09.17 20.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 138 Про фінансування у вересні 2017р.на заробітну плату та оплату енергоносіїв

20.09.17 20.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 139 Про фінансування у вересні 2017р.на предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар

20.09.17 18.09.17 Миколаївська обласна рада 614-03/05-17 Щодо надання неповної інформації про результати фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств за І півріччя 2017 року

20.09.17 19.09.17 Миколаївська обласна рада 428-03/05-17 Про надання інформації щодо стану виконання п.2 рекомендації постійної 

комісії обласної ради з питань ЖКГ щодо системи обліку майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл.

20.09.17 20.09.17 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

3/340 Про розгляд природоохоронних заходів та надання пропозицій

20.09.17 14.09.17 Баштанська міська рада Баштанського 

району Миколаївської області

1133/05-02 Щодо моніторингу та контролю за реалізацією інвест.проектів і програм 

регіонального розвитку (використання коштів ДФРР)
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21.09.17 15.09.17 Прем"єр-міністр України 49632/41/1-08 Про зняття з контролю доручення КМУ від 29.01.2009 №49632/5/1-08

21.09.17 20.09.17 Фізична особа-підприємець 

Подушніков О.К.

б/н Про внесення змін до п.1.2. договору оренди нерухомого майна №45 від 

07.07.2017

21.09.17 19.09.17 Профспілкова організація ДП 

"Суднобудівного заводу імені 61 

комунара"

49/и Щодо проведення мітингу біля будівлі облдержадміністрації 21.09.2017 з 8-

15 до 17-00

21.09.17 21.09.17 Телевізійний академічний канал "ТАК-

TV"

83 Запрошення на прямий ефір в ток-шоу "Телевізійний прес-клуб з Глібом 

Головченко", присвячений питанням розвитку бізнесу на Миколаївщині в 

контексті реформ, що відбуваються 22.09.2017 о 18-00

21.09.17 19.09.17 МФ ДП "Адміністрація морських 

портів України"

18-29/5881 Щодо візиту делегації Миколаївської області до м.Гент (Бельгія)

21.09.17 21.09.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/2736 Про надання інформації щодо запланованих обсягів фінансування обласних 

програм у 2017 році та їх фактичне виконання станом на 01.09.2017

21.09.17 20.09.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/2726 Про надання пропозицій до законопроектів "Про державний бюджет 

України на 2018 рік" та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України" в частині формування місцевих бюджетів

21.09.17 15.09.17 Департамент освіти і науки ОДА 3896/04-02/01-01-16 Запрошення на позачергове засідання Ради професійної освіти 

Миколаївської області 25.09.2017 о 13-30 в малому залі

21.09.17 19.09.17 КП "Миколаївкнига" 3-1/106 Проект договору оренди нежитлових приміщень з ФОП Строчинським І.В.

22.09.17 20.09.17 Управління південного офісу 

Держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-02-17/3770 Основні напрями діяльності, передбачені планом проведення заходів 

державного фінансового контролю на IV квартал 2017 року

22.09.17 21.09.17 Головне територіальне управління 

юстиції у миколаївській області

6.2-6/3413 Про проведення спільної перевірки стану організації правової роботи та 

систематизації законодавства

22.09.17 21.09.17 Телевізійний академічний канал "ТАК 

TV"

81 Запрошення на прямий ефір в ток-шоу "Телевізійний прес-клуб з Глібом 

Головченко", присвячений питанням розвитку бізнесу на Миколаївщині в 

контексті реформ, що відбуваються 22.09.2017 о 18-00

22.09.17 20.09.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 141 Щодо виплати надбавки зв.о.директора РЛП за вересень 2017 року

22.09.17 21.09.17 Баштанська міська рада Баштанського 

району Мик.обл.

520/05-08 Щодо розгляду та отримання висновку на проектні заявки, що можуть 

фінансуватись за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ

22.09.17 22.09.17 Розпорядження голови ОДА 349-р Про участь збірної команди державних службовців Миколаївської області у 

фінальних змаганнях XVIII Всеукраїнської спартакіади серед збірних 

команд державних службовців

25.09.17 20.09.17 Перший віце-премєр міністр України 

Міністр України- Міністр 

економічного розвитку  і торгівлі  

України

36459/2/1-17 Звернення народного депутата  України Вадатурського щодо включення до 

переліку обєктів що фінансуються у 2017 за рахунок субвенцій з 

держбюджету

25.09.17 20.09.17 Миколаївська облрада 1142-08-05-17 Про погашення заборгованості комунальних підприємств перед ПФУ



Дата 

надходження 

документу

Дата створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

25.09.17 21.09.17 Незалежний інститут судових 

експертиз

565 Щодо співпраці

25.09.17 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при 

Миколаївській ОДА

Запрошення на засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії  

28.09.17 об 11-00

25.09.17 20.09.17 Перший віце-премєр міністр України, 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

36494/1/1-17 Звернення народного депутата Жолобецького щодо внесення змін до 

розпорядження КМУ від 11.05.17 № 310-р

25.09.17 19.09.17 Міністерство закордонних справ 413/16-180/4/3 Щодо надання інформації про зустрічі з регіональними підрозділами СММ 

ОБСЄ

25.09.17 19.08.17 Мінекономрозвитку 3632-01/29302-01 Про надання інформації  щодо застосування норм законодавства у сфері  

державного нагляду

26.09.17 19.09.17 Одеська ОДА 5195/02-41/04/5883 Про проведення Форуму регіонального розвитку в м.Одеса 19-20 жовтня 

2017 року

26.09.17 22.09.17 Миколаївська обласна рада 347-03-05-17 Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної ради від 

20.09.2017 №6 

26.09.17 22.09.17 Миколаївська обласна рада 798-03/05-17 Про підготовку проекту рішення на розгляд сесії обласної ради про 

передачу житлових бунків комун.закладу "Березківський навчально-

виховний комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів" зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл.
26.09.17 18.09.17 Розпорядження голови ОДА 345-р Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам 

України проектів рішень про добровільне об"єднання територіальних 

громад у Прибузьку сільську територіальну громаду

26.09.17 11.09.17 Розпорядження голови ОДА 336-р Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських 

територій у Миколаївській області

26.09.17 19.09.17 Протокол б/н Протокол наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету

26.09.17 26.09.17 Облдержадміністрація 1448/0/05-22/2-17 Щодо участі у семінарі за професійною освітою в період з 2 по 13 жовтня 

2017 року в ОРІДУ НАДУ

27.09.17 26.09.17 МЗС України 101/17-110-213 Щодо робочої поїздки до Сінгапуру 6-10 листопада 2017 року

27.09.17 27.09.17 Доручення 4542/0/05-61/3-17 Щодо забезпечення розроблення проекту Програми економічного і 

соціального розвитку Миколаївської області на 2018-2020 роки 

"Миколаївщина-2020" 

27.09.17 15.09.17 Новоодеська РДА 269/03-32/02 Щодо виділення із обласного бюджету коштів на реалізацію заходів по 

соціально-економічному розвитку Новоодеського району

27.09.17 15.09.17 Секретаріат КМУ 34985/1/1-17 Лист Антимонопольного комітету від 05.09.17 №130-29/01-9517 щодо 

дослідження ринку реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у 

тимчасових спорудах
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28.09.17 22.09.17 Миколаївська обласна рада 1753-01-05-17 Про розгляд листа Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування ВРУ №04-14/15-2898 від 13.09.2017 

щодо виконання програми соц-економ.розвитку області

28.09.17 22.09.17 Розпорядження голови ОДА 348-р Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2017 році в 

Миколаївській області Всеукраїнського тижня права

28.09.17 22.09.17 Миколаївська обласна рада 1739-08-05-17 Щодо розгляду матеріалів аудиту діяльності КП "Міжнародний аеропорт 

Миколаїв"

28.09.17 22.09.17 Мінекономрозвитку 4312-05/33608-06 Щодо нових ставок мита і акцизів в Узбекистані

28.09.17 без дати Заст.головного редактора газети 

"Южная правда" Степанов В.П.

б/н Звернення до голови Миколаївської ОДА Савченко О.Ю. щодо вирішення 

проблемних питань на території Кінбурської коси та відзначення Дюміна 

А.Г.

28.09.17 26.09.17 Мінрегіон 7/19-10215 Факсограма про надання інформації щодо результатів проведених 

конкурсних відборів інвест.програм і проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році

28.09.17 26.09.17 Розпорядження голови ОДА 354-р Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області на праві господарського відання за 

комунальним підприємством "Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції" Миколаївської обласної ради 
28.09.17 26.09.17 Розпорядження голови ОДА 353-р Про передачу на баланс КП "Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції" Миколаївської обласної ради цілісного майнового комплексу 

КП "Профілактична дезінфекція" 

28.09.17 21.09.17 Посол Індії б/н Щодо участі у Форумі "Миколаївщина - надійний партнер"

28.09.17 20.09.17 Розпорядження КМУ 649-р Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні

28.09.17 22.09.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань регіонального розвитку

799-03/05-17 Рекомендації постійної комісії від 20.09.2017 №4 "Про надання інформації"

29.09.17 28.09.17 Облдержадміністрація 1982/15-05-28/6-17 Про проведення правороз"яснювальної роботи в частині вимог 

антикорупційного законодавства України

29.09.17 26.09.17 Облдержадміністрація 886/0/02-04/1-17 Про надання пропозицій за напрямками діяльності для узагальнення та 

включення до проекту обласної Комплексної програми надання шефської 

допомоги військовим частинам ЗСУ, Нац.гвардії України та 

Держ.прикордонної служби України, які дислокуються на території 

Мик.обл.
29.09.17 28.09.17 План б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у жовтні 2017 року

29.09.17 27.09.17 Розпорядження голови ОДА 357-р Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам 

України проектів рішень про добровільне об"єднання територіальних 

громад у Казанківську селищну територіальну громаду


