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03.09.2018 30.08.2018  Регіональна торгово-промислова 

палата  Миколаївської області

880/03 Про  проведення виїзного спільного засідання керівних органів РТПП 

Миколаївської області
03.09.2018 Шабаліна Н.Г. Заява про надання копії документів

03.09.2018 31.08.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

2501/09 Електронна пошта. Протокол засідання обласної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат від 19.07.2018 № 7
03.09.2018 03.09.2018 РЛП "Приінгульський" 108 Про затвердження змін  розшифровки до кошторису видатків по обласному фонду

03.09.2018 03.09.2018 РЛП "Тилігульський" 134 Заявка на фінансування

04.09.2018 31.08.2018 Управління охорони здоров"я  

Миколаївської ОДА

223 Про зняття з балансу нерухомого майна

04.09.2018 01.09.2018 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

34838/081-18 Про  надання інформації про результати  реалізації проектів міжнародної 

технічної допомоги за 2014-2018рр., спрямованих на розбудову інфраструктури

04.09.2018 04.09.2018 Миколаївський обласний центр 

підвищення кваліфікації

297/04-7/18 Електронна пошта. Про направлення працівників на навчання з підвищенння 

кваліфікації 17.09-28.09 поточного року

05.09.2018 26.07.2018 Постанова КМУ 659 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. 

№631 і від 3 лютого 2016 р. №43
05.09.2018 31.08.2018 Мінрегіон 7/7-8879 Про надання пропозицій щодо фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету та щодо кодів економічної класифікації видатків, за якими 

здійснюватиметься фінансування проектів регіонального розвитку
05.09.2018 03.09.2018 Миколаївський обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни 

Миколаївської обласної ради

544/04-04 Щодо укладання договору оренди нежитлового приміщення за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Київська, 1

05.09.2018 03.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 140 Заявка на фінансування за вересень 2018 року
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05.09.2018 04.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 141 Заявка на фінансування за вересень 2018 року

05.09.2018 30.08.2018 Мінрегіон 7/19-8793 Факсограма щодо програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР та 

підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків
05.09.2018 31.08.2018 Мінекономрозвитку 3901-06/38329-03 Щодо форми інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні 

проекти, для реалізації яких надається державна підтримка
05.09.2018 31.08.2018 Секретаріат КМУ 27357/8/1-18 Протокол наради щодо здійснення зовнішніх місцевих запозичень від 29.08.2018 

під головуванням Віце-прем"єр-міністра України Кістона В.Є.
05.09.2018 31.08.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій

1428-03-05-18 Про надання рекомендацій постійної комісії обласної ради від 30 серпня 2016 

року №6 "Про погодження обсягів коштів субвенції з обласного бюджету на 

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, що пройшли конкурсний відбір"

05.09.2018 03.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 136 Заявка на фінансування за 1-шу половину вересня на заробітну плату

05.09.2018 04.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 142 Заявка на фінансування за 1-шу половину вересня на оплату електроенергії

05.09.2018 04.09.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 127 Про фінансування у вересні 2018 року на заробітну плату, оплату електроенергії, 

відшкодування податку на землю
05.09.2018 03.09.2018 РЛП "Приінгульський" 111 Про фінансування в 1 половині 2018 року на заробітну плату

05.09.2018 29.08.2018 Облдержадміністрація 4230/0/05-37/3-18 Про підготовку проекта розпорядження голови облдержадміністрації (внесення 

змін до розпорядження голови ОДА від 21.06.2018 №256-р)
05.09.2018 30.08.2018 ТОВ "Центр підтримки бізнесу" 3008/01-001 Щодо проведення 12.09.2018 в м.Миколаєві конференції "Жінки в бізнесі" в 

рамках ініціативи EU4Business за підтримки ЄБРР в Україні
05.09.2018 23.08.2018 МЗС України 414/17-124/1-

1139

Щодо перебування на території України багатонаціональної групи військових 

спостерігачів на чолі з Данією, до складу якої включено представників Канади та 

Норвегії з метою моніторингу військово-політичної ситуації
05.09.2018 05.09.2018 Територіальне відділення 

всеукраїнської громадської 

організації "Асоціація платників 

податків України" в Миколаївській 

області

21 Факс. Запрошення щодо участі в урочистій церемонії нагородження переможців 

першого туру Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків - 2017"

05.09.2018 31.08.2018 ДП "Миколаїстандартметрологія" 07-10/1841 Щодо зняття з контролю розпоряджень голови Миколаївської 

облдержадміністрації від 24.04.2013 №115-р, від 10.07.2015 №209-р у зв"язку з 

втратою актуальності
05.09.2018 04.09.2018 Доручення 4456/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Щодо забезпечення виконання протоколу №10 від 30.08.2018 

чергового засідання регіональної комісії з питнаь техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій при ОДА
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05.09.2018 04.09.2018 Мінекономрозвитку 4602-04/38724-03 Щодо "4-ої Самсунської виставки з питань сільського господарства, тваринництва 

та технологій", яка відбудеться у період з 26 по 30 вересня 2018 року в м.Самсун 

(Турецька Республіка)
05.09.2018 30.07.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Олабін В.В.

37/251 Оригінал. Щодо звернення адміністрації Центрального району Миколаївської 

міської ради з розгляду поданих нею мікропроектів за рахунок субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого 

розвитку
06.09.2018 06.09.2018 Миколаївська обласна рада 

професійних спілок

01/01-12/174 Електронна пошта. Про надання тез виступу та пропозицій до протокольних 

доручень до засідання обласного комітету сприяння зайнятості населення у 

вересні 2018 року
06.09.2018 27.06.2018 ГУ Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області

30182/02 Щодо надання довідки Непуській Л.С. про роботу за період 11.12.1973р по 

19.06.1987р
06.09.2018 06.09.2018 Відділ з питань територіальної 

організації влади та місцевого 

самоврядування апарату ОДА

146/09-11 Про надання інформації для підготовки узагальненої відповіді на запит 

в.о.директора громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олега Педзина 

від 03.09.2018
06.09.2018 05.09.2018 Управління житлово-комунального 

господарства ОДА

1262/01-03 Електронна пошта. Щодо розгляду звернення народного депутата України 

Шеченка О.Л. від 17.08.2018 №2998 щодо вирішення питання газифікації сіл 

Українка та Бессарабка Березанського району Миколаївської області
06.09.2018 05.09.2018 ТОВ "ЕКО-КІДА" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - нежитловий 

об"єкт у вигляді нежитлових об"єктів нерухомості та споруд за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Погранична, 76 
06.09.2018 04.09.2018 Облдержадміністрація 120/11-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання інформації щодо виконання розпоряджень та 

протокольних доручень голови облдержадміністрації
06.09.2018 05.09.2018 ТОВ "БІС-СОФТ" 194 Електронна пошта. Про виконання зауважень щодо роботи веб-сервісу 

"Інвестиційний портал Миколаївської ОДА"
07.09.2018 05.09.2018 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій

302/03-10/18 Щодо сформованої групи слухачів, які будуть підвищувати кваліфікацію під час 

тематичного постійно діючого семінару "Ділова англійська мова як 

комунікативний засіб професійного спілкування" протягом вересня-грудня 2018 

року
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07.09.2018 27.08.2018 Головне управління логістики 

Збройних Сил України

361/3/3091 Про надання інформації щодо виробничих можливостей і потужності виробництва 

основних підприємств Миколаївської області в галузі харчової промисловості 

агропромислового комплексу, які можуть бути задіяні для задоволення потреб 

Збройних Сил України та інших складових Сил оборони
07.09.2018 06.09.2018 Розпорядження 42-рв Про відрядження представників облдержадміністрації за кордон

07.09.2018 01.08.2018 Державна регуляторна служба 

України

7670/0/20-18 Щодо погодження переведення Пройдисвіта О.О. з головного спеціаліста Сектору 

Державної регуляторної служби у Миколаївській області Державної регуляторної 

служби України на посаду завідувача Сектору Державної регуляторної служби у 

Миколаївській області Державної регуляторної служби України

07.09.2018 03.08.2018 МЗС України 640/16-087-2331 Щодо погодження технічного завдання на закордонне відрядження першого 

заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Боня В.В. та заступника 

голови облдержадміністрації Кушніра О.В. до міста Тайюань провінції Шаньсі 

Китайської  Народної Республіки 14-24 вересня 2018р.
07.09.2018 05.09.2018 Департамент освіти і науки ОДА 4101/10-04/01-

01.13

Проект розпорядження "Про передачу спортивного обладжнання з балансу 

комунального закладу "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів" Миколаївської 

обласної ради на баланс Миколаївського вищого училища фізичної культури"

07.09.2018 05.09.2018 Снігурівська РДА 01-737/18-40 Щодо зміни назви проектної заявки для участі в конкурсі з відбору мікропроектів, 

що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році

07.09.2018 31.08.2018 ДК "Укроборонпром" UOP 6.2-8254 Про розгляд листа Миколаївської ОДА щодо пвідсутності узгодження ризначення 

керівником ДП "Миколаївський суднобудівний завод" кандидатури  Калашнікова 

В.М. та пропозиції про призначення Вербата В.Ю. керівником цього ж 

підприємства
07.09.2018 29.08.2018 Постанова КМУ 701 Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору проектів 

регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
07.09.2018 05.09.2018 Облдержадміністрація 1661/0/05-22/2-18 Електронна пошта. Щодо підвищення кваліфікації на базі Інституту підвищення 

кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України
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07.09.2018 31.08.2018 ФДМУ 10-19-17901 Про надання пропозицій щодо включення об"єктів до переліку об"єктів права 

державної власності великої та малої приватизації, приватизація яких 

здійснюватиметься у 2019 році
10.09.2018 Миколаївське МБТІ б/н Рахунок, акт виконаних робіт,  договір, на виготовлення технічного паспорту

10.09.2018 04.09.2018 Міністерство закордонних справ 

України

413/21-180/4/2-

2336

Щодо проекту бюджету Координатора проектів ОБСЕ в Україні на 2019 рік

10.09.2018 27.08.2018 Деутат  Миколаївської ОДА  

Колесніков   В.В.

136 Проектна заявка на проект "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 

№ 2 "Ромашка"
11.09.2018 11.09.2018 ГО "Асоціація лідерів туристичного 

бізнесу у Миколаївській області"

б/н Щодо  надання 250 фотоальбомів "Заповідні місця Миколаївщини"  для 

розповсюдження серед учасників заходу
11.09.2018 03.09.2018 РЛП "Приінгульський" 109 Заявка на фінансування вересні  2018 по спеціальному фонду

11.09.2018 23.08.2018 Прибужанська сільська рада 

Вознесенського району

961.04.07 Гарантійний лист щодо співфінансування  проекту "Тепла амбулаторія - запорука 

комфортного лікування"
11.09.2018 10.09.2018 РЛП "Тилігульський" 138 Заявка на фінансування у вересні  2018 року 

11.09.2018 07.09.2018 Закарпатська ОДА 06-37/2010/1 Запрошення взяти участь у щорічному інвестиційному форумі "Закарпаття - бізнес 

в центрі Європи"
11.09.2018 11.09.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 132 Заявка на фінансування  у вересні  2018 року

11.09.2018 07.09.2018 Облдержадміністрація 4552/0/05-58/3-18 Про надання  доручення  на підготовку проекту розпорядження

11.09.2018 10.09.2018 ФОП Віріч  Євгенія Анатоліївна б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
11.09.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва

б/н Акт про надання послуг № 44 та договір  № 34 на виконання заходів "Програми 

розвитку малого і середнього  підприємництва у Миколаївській області"

11.09.2018 11.09.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

11.09.2018 07.09.2018 Депртамент соціального захисту 

населення Миколаївської ОДА

2805/08 Про надання сувенірної продукції із символикою Миколаївської області

11.09.2018 10.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 145 Заявка на фінансування вересні  2018 року

12.09.2018 11.09.2018 Миколаївський обласний шкірно-

венерологічний диспансер

687 Про надання доручення на проведення стандартизованої оцінки об"єкту оренди 

нерухомого майна
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документу
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12.09.2018 28.08.2018 Державна служба зайнятості 33/01/4902-18 Щодо співфінансування  організації  підприємницької діяльності безробітним, в 

першу чергу з числа учасників АТО,  осіб з  інвалідністю, внутрішньо 

переміщених осіб та інших  соціально вразливих категорій населення
12.09.2018 12.09.2018 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА

1111/04-17 Про надання доручення на утворення комісії для проведення стандартизованої 

оцінки нерухомого майна

12.09.2018 04.09.2018 Міністерство юстиції України 35817/16686-26-

18/7.2.4

Щодо надання роз"яснення законодавства України стосовно визначення 

орендодавця для укладання  договору оренди нерухомого майна з реформованою 

редакцією газети "Рідне Прибужжя"
12.09.2018 11.09.2018 РЛП "Тилігульський" 140 Заявка на фінансування

12.09.2018 11.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 146 Заявка на фінансування

12.09.2018 07.09.2018 Секретаріат КМУ 35772/0/1-18 Про передбачення видатків на здійснення заходів з відзначення Дня Європи в 

Україні під час  підготовки проекту Державного бюджету України та проектів 

місцевих бюджетів на 2019 рік
12.09.2018 10.09.2018 Фонд державного майна України 10-20-18438 Щодо надання кандидатури до складу аукціонної комісії

12.09.2018 04.09.2018 ДП НВКГ "Зоря"- "Машпроект" 14 - 6333 Щодо передачі Спортивного  комбінату "Зоря"

12.09.2018 11.09.2018 РЛП "Тилігульський" 139 Заявка на фінансування

12.09.2018 11.09.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 131 Заявка на фінансування

13.09.2018 Представництво "Максал Шипінг 

"УООД"

б/н Кадрові документи про переведення та звільнення Гурина К.Ю.

13.09.2018 Представництво "Максал Шипінг 

"УООД"

Б/н Наказ № 115-ОК від 07.09.2018 про призначення   Леонова А.Ю

13.09.2018 07.09.2018 Мінрегіон 7/31-911 Щодо  моніторингу соціально-економічних та інших показників

13.09.2018 13.09.2018 КП "Редакція газети  "Рідне 

Прибужжя"

69 Щодо своєчасного початку опалювального сезону

13.09.2018 30.08.2018 Первомайський міськрайоний відділ 

ДВС  ГТУЮ у Миколаївській 

області

33026/И Постанова про відкриття виконавчого провадження № 56950914

13.09.2018 30.08.2018 Первомайський міськрайоний відділ 

ДВС  ГТУЮ у Миколаївській 

області

33035/И Постанова про передачу виконавчого провадження № 56950914
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13.09.2018 11.09.2018 Народний депутат України 

Вадатурський А.О

1302 Щодо розгляду законопроекту №8632  " Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо децентралізації та делегування повітряних 

перевезень і відродження регулярних повітряних, автобусних та водних 

внутрішніх перевезень" та надання висновків
13.09.2018 10.09.2018 Розпорядження 385-р Електронна пошта. Про  внесення змін до обсягу  міжбюджетних трансферів у 

2018 році
13.09.2018 13.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

826-03/05-18 Запрошення на засідання Постійої комісія облради з питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації та капітального будівництва 18.09.2018 о 10-

00

14.09.2018 12.09.2018 МВ ПАТ "САН ІнБев Україна" 1/255 Запрошення голови ОДА на урочистості з нагоди 45 - річчя будівництва пивзаводу 

"Янтар" 27.09.2018 14-00
14.09.2018 10.09.2018 Харківська ОДА 01-55/7515 Запрошення голови ОДА на  Х Міжнародний економічний форум "Інновації, 

Інвестиціх. Харківські ініціативи!" 29-30 вересня 2018 року
14.09.2018 11.09.2018 КП "Миколаївська обласна 

друкарня"

156 Щодо звільнення підприємства від тимчасової сплати половини доходів від 

оренди нерухомого майна до обласного бюджету
14.09.2018 10.09.2018 Антимонопольний комітет України 500-29/05-11685 Щодо роз"яснення у сфері державної допомоги

14.09.2018 14.09.2018 Доручення 4669/0/05-60/3-18 Електронна пошта. Щодо належної реалізації пріоритетних напрямків розвитку 

процесів інформатизації ОДА, забезпечення функціонування Smapt  порталу
14.09.2018 13.09.2018 Розпорядження 395-р Про участь збірної команди держслужбовців Миколаївської ОДА у фінальних 

змаганнях ХХ Всеукраїнської спартакіади середзбірних команд державних 

службовців
17.09.2018 17.09.2018 Розпорядження 404-р Електронна пошта. Про організацію роботи щодо формування та затвердження 

місцевих бюджетів області на наступний плановий період та прогнозів на наступні 

за плановим два бюджетні періоди
17.09.2018 13.09.2018 Редакція газети "Рідне Прибужжя" 69 Щодо передачі на баланс комуцнальному підприємтву 

17.09.2018 12.09.2018 Мінрегіон 7/12-9206-18 Щодо підготовки візиту Президента України до Соціалістичної Республіки 

В"єтнам
17.09.2018 12.09.2018 Мінрегіон 7/12/9204-18 Щодо підготовки до проведення 26-го засідання СМК Білорусь

17.09.2018 30.08.2018 Головне управління логістики 

Збройних Сил України

361/3/3142 Щодо надання інформації стосовно виробничих можливостей підприємств в галузі 

нафтової промисловості України в розрізі підприємств області
17.09.2018 14.09.2018 Розпорядження 396-р Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподілу 

субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію
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17.09.2018 14.09.2018 Розпорядження 397-р Про внесення змін до розпорядженя голови ОДА від 21 червня 2018 року № 256-р 

"Про використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році"

17.09.2018 17.09.2018 РЛП "Тилігульський" 142 Заявка на фінансування

17.09.2018 06.09.2018 Держаудитслужба України 02-12/654-2018 Щодо незаконного використання земельних ділянок  природно-заповідного фонду 

України
18.09.2018 18.09.2018 Облдержадміністрація 1694/09-05-58/6-

18

Електронна пошта.Про стан виконання протокольних доручень

18.09.2018 11.09.2018 ДФС України 16282/5/99-99-14-

05-01-16

Про розгляд звернення

18.09.2018 18.09.2018 ПП "Редакція газети "Рідного 

Прибужжя"

74 Лист-претензія

18.09.2018 17.09.2018 Міністерство оборони України 3/5722 Щодо направлення працівників 25-29 вересня 2018 на стратегічне командно-

штабного навчання  "Козацька воля - 2018"
18.09.2018 17.09.2018 Прем"єр-міністр України 33462/1/1-18 Про надання інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів, пропозицій

18.09.2018 18.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 148 Заявка на фінансування  за вересень 2018 року

18.09.2018 18.09.2018 РЛП "Тилігульський" 143 Заявка на фінансування, пояснювальна записка

18.09.2018 17.09.2018 Мінекономрозвитку 3903-06/40348-06 Щодо дослідження стану інвестиційної діяльності в регіонах

18.09.2018 12.09.2018 ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ-

Рейтинг"

09/181 Про надання послуг щодо підвищення інвестиційної привабливості регіону

18.09.2018 18.09.2018 Управління молоді та спорту ОДА 05-650 Про надання для розповсюдження та популярізації туристичного потенціалу 

області  презентаційної продукції
18.09.2018 12.09.2018 КП " Миколаївський Міжнародний 

Аеропорт"

442 Відзив на апеляційну скаргу справа № 814/1953/17

19.09.2018 31.08.2018 Миколаївський обласний центр 

здоров"я Миколаївської облради

92 Про можливість надання в оренду приміщень, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської  області за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Садова, 18/6
19.09.2018 18.09.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 134 Заявка на фінансування

19.09.2018 18.09.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 135 Заявка на фінансування

19.09.2018 17.09.2018 Мінекономрозвитку 3622-06/40487-06 Про проведення конференції на тему "Стан та перспективи реформування системи 

надання адмінпослуг. Децентралізація повноважень у сфері надання адмінпослуг" 

10-11 жовтня 2018  м.Київ
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19.09.2018 19.09.2018 РЛП "Тилігульський" 144 Заявка на фінансування

19.09.2018 17.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 149 Заявка на фінансування

19.09.2018 19.09.2018 Облдержадміністрація 1700/14-05-28/6-

18

Електронна пошта  Про надання інформації  по дисциплінарним провадженням, 

звіту про кількісний склад держслужбовців
19.09.2018 17.09.2018 Мінекономрозвитку 4314-06/40333-03 Про надання актуалізованої  інформації щодо поточного стану виконання пунктів 

Плану заходів, затвердженого дорученням Першого віце-прем"єр-міністра 

України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубіва від 

07.06.2018 № 1069/7/1-1
19.09.2018 18.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 150 Про затвердження довідки про зміни річного розпису фонду обласного бюджету 

на 2018 рік
19.09.2018 17.09.2018 Мінагрополітики 37-32-11/21759 Про надання інформації про підприємства, які є найбільшими експортерами 

молочної, м"ясної та кондитерської продукції до країн ЄС, зокрема Німеччини
19.09.2018 07.09.2018 ТОВ "Сенсорні системи України" 27-11/78 Щодо  встановлення  сенсорного та інтерактивного обладнання

19.09.2018 26.09.2018 РЛП "Приінгульський" 113 Заявка на фінансування

20.09.2018 20.09.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

1497-03-05-18 Про погодження припинення договору оренди укладеного між КП "ММА" та ТОВ 

"ДЬЮТІ ФРІ Україна ЛТД"

20.09.2018 17.09.2018 Прем"єр-міністр України 36960/0/1-18 За результатами  наради під головуванням Прем"єр-міністр України Гройсмана 

В.Б. щодо боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України від 

10.09.2018
20.09.2018 19.09.2018 Миколаївський обласний центр 

здоров"я  Миколаївської обласної 

ради

94 Про надання в оренду нерухомого майна, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської  обл за адресою: 

м.Миколаїв, вул. Адміральська, 35
20.09.2018 18.09.2018 Мінрегіон 7/19.3/9379-18 Факсограма про проведення 20.09.2018 о 14-00 засідання комісії для оцінки та 

відбору  інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок кштів ДФРР
20.09.2018 18.09.2018 ММВ управління виконавчої 

дирекції ФСС України в 

Миколаївської області

01-16-1837 Електронна пошта. Про проведення 28.09.2018 семінару  щодо застосування у 

практичній роботі нового Порядку фінансування страхувальників для надання 

матеріального забезпесення застрахованим особам у зв"язку з тимчасовою 

втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві
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20.09.2018 13.09.2018 ГУ Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області

14.8/2396 Щодо внесення змін до розпорядження Миколаївської ОДА від 12.07.2001 №438-р 

"Про ціни на вугілля, що відпускається населенню та про відміну торговельної 

надбавки на хліб"
21.09.2018 21.09.2018 Широківська сільська рада 

Миколаївської області

314 Проект "Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров"я дітей", що 

може реалізуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам  на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку
21.09.2018 19.09.2018 Представництво ЄС в Україні б/н Щодо візиту до Миколаївської області у рамках інформаційної кампанії "Будуймо 

Європу в Україні" та проведення  спільної зустрічі 01.10.2018 з 15-30 до 17-00

21.09.2018 19.09.2018 ТОВ "Рейтингове агенство "Евро-

Рейтинг

19/09/18 Щодо  результату оновлення рейтингу інвестиційної ефективності областей

21.09.2018 17.09.2018 Громадська спілка "Українська 

асоціація досконалості та якості"

108 Про результати моніторингу виконання органами виконавчої влади резолюції 

КМУ від 28.08.2017 та врахування Резолюції 10-го Всеукраїнського з"їзду якості

21.09.2018 19.09.2018 Мінрегіон 7/36.1/9450-18 Про надання інформації про наявні наміри або конкретні плани щодо укладання з 

уповноваженими суб"єктами Словацької Республіки міжрегіональних угод про 

торгівельно-економічне, нуакове-технічне і культурне співробітництво

21.09.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. Інформація щодо основних зауважень та недоліків в 

інформації на виконання розпорядження голови ОДА від 21.02.2008 № 73-р
21.09.2018 05.09.2018 Постанова КМУ 725 Про внесення змін до пункту 2 Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги
21.09.2018 19.09.2018 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіоналнього розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства України

35354/0/1-18 Погодження технічного завдання на закордонне відрядження першого заступника 

голови ОДА Боня В.В. та заступника голови ОДА Кушніра О.В до м. Тайюань 14-

24.09.18

21.09.2018 21.09.2018 Благодатненська сільська рада 658/02-20 Проект "Нове будівництво водопровідної мережі в с. Воєводське Арбузинського 

району Миколаївської області", що може реалізовуватися за рахунок субвенції  з 

обласного бюджету місцевим бюджтам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку ОТГ
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21.09.2018 20.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

877-03/05-18 Про направлення рекомендацій постійної комісії від 18.09.2018 № 7

21.09.2018 20.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

1283-16-05-18 Про направлення рекомендацій постійної комісії від 18.09.2018 № 3

21.09.2018 20.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

876-03/05-18 Про направлення рекомендацій постійної комісії  від 18.09.2018 № 6

21.09.2018 20.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

879-03/05-18 Про забезпечення виконання рішення облради від 11.03.2016 №19

21.09.2018 17.09.2018 Посольство  республіки Білорусь в 

Україні

02-05/876 Запрошення голови ОДА Савченко О.Ю. прийняти участь в Першому Форумі 

регіонів Білорусії та України  в м. Гомель 25-26 жовтня 2018 року
21.09.2018 18.09.2018 КП "Дирекція капітального 

будівництва та реконструкцій"

176 Щодо сприяння звільнененню підприємства від тимчасової сплати половини 

доходів від оренди нерухомого майна до обласного бюджету
21.09.2018 13.09.2018 Казанківська РДА 01-16/116/575 Щодо надання вимог  державних та регіональних інтересів для урахування їх  під 

час  розроблення  детального плану території відповідно до п. 4.9 Порядку 

розроблення містобудівної  документації, затвердженого наказом  Мінрегіону від 

16.11.2011 
21.09.2018 12.09.2018 Постанова КМУ 733 Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року
21.09.2018 20.09.2018 Мінекономрозвитку 3903/0640927-06 Щодо запровадження єдиних підходів у роботі з інвесторами

21.09.2018 07.09.2018 Мінекономрозвитку 3611-06/39264-06 Щодо співпраці з програмою" Fit fo Partnership with Germany"

24.09.2018 24.09.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

Б/н Про  фінансування  заходів Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

24.09.2018 24.09.2018 Розпорядження 410-р Про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії "Б" і "В"
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24.09.2018 20.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

1143-22-05-18 Про направлення рекомендацій постійної комісії

24.09.2018 18.09.2018 Новоодеська районна рада 228/05-30/18 Про перерахування субвенції з обласного бюджету до бюджету районної ради 

Новоодеського району на реалізацію мікропроекту
24.09.2018 19.09.2018 Міністерство закордонних справ 

України

660/16-103-3659 Щодо передачі листа Заступника Прем"єр-міністра Республіки Білорусь І.В. 

Лященко на адресу голови ОДА О.Ю. Савченко
25.09.2018 20.09.2018 Прем"єр-міністр України 13342/200/1-18 Про проведення перевірок діяльності місцевих держадміністрацій згідно до 

графіку
25.09.2018 25.09.2018 Облдержадміністрація 1748/11-05-58/6-

18

Електронна пошта. Про надання звітної інформації за ІІІ квартал 2018 року

25.09.2018 24.09.2018 Миколаївська обласна інфекційна 

лікарня Миколаївської обласної ради

843-01 Заява про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, за 

адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 43

26.09.2018 20.09.2018 Управління Мінісстерства 

внутрішніх справ України в 

Миколаївській області

1/106 Про сприяння у вирішенні питання щодо  прийому-передачі нерухомого майна за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Косгоспна (Матвіївка), 14-у з балансу УМВС України 

в Миколаївській області на баланс ГУНП в Миколаївській області
26.09.2018 14.09.2018 Державна служба статистики 

України

17.1-21/383-18 Про погодження нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 

Зацаринського П.Ф.
26.09.2018 21.09.2018 МЗС України 202/17-141-2764 Щодо зустрічей з новопризначеними послами іноземних держав

26.09.2018 26.09.2018 Національне агенство України з 

питань державної служби

б/н Електронна пошта.  Проект наказу - Про проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців апарату НАДС, які займають посади 

державної служби категорії "Б" і "В" у 2018 році
26.09.2018 20.09.2018 Мінекономрозвитку 2202-14/41215-06 Щодо погодження контракту  с директором ДП "Миколаївський науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
26.09.2018 21.09.2018 Державна служба статистики 

України

05.4-08/324-18 Про надання пропозицій з питань організації та проведення нових досліджень, 

наявності методології їх проведення та джерел фінансування
26.09.2018 26.09.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. Надати звіт про виконання плану дій Миколаївської ОДА за ІІІ 

квартал 2018 року
26.09.2018 26.09.2018 Облдержадміністрація 1795/0/05-22/2-18 Електронна пошта. Про підвищення кваліфікації у жовтні 2018 році
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26.09.2018 24.09.2018 Постійна комісія облради з питань 

ЖКГ, регулювання комунальної 

власності, приватизації та 

капітального будівництва

885-03/05-18 Про стан виконання рішень обласної ради та рекомендацій постійної комісії 

обласної ради

26.09.2018 24.09.2018 ГУ Національної поліції в 

Миколаївській області

1917/01/41-2018 Щодо прийому-передачі нерухомого майна за адресою: м.Миколаїв, вул. 

Косгоспна (Матвіївка), буд.14-у з балансу УМВС України в Миколаївській області 

на баланс ГУНП в Миколаївській області
27.09.2018 19.09.2018 Постанова КМУ 768 Про внесення змін до Порядку проведення розрахунку індексу 

конкурентоспроможності регіонів
27.09.2018 25.09.2018 Фонд державного майна України по 

Миколаївській області

11/877 Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів у ІІ 

та ІІІ кварталах 2018 року
27.09.2018 26.09.2018 ТОВ "КВОРУМ-НАФТА" 602 Доповнення до листа ТОВ "КВОРУМ-НАФТА" від 12.09.2018 № 539 

27.09.2018 21.09.2018 Одеський регіональний інститут 

державного управління

01/13/574 Електронна пошта. Про проведення семінарів у жовтні 2018 року, відповідно до 

плану-графіку навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та 

посадових осіб місцевого самоврядування І V категорії посад
27.09.2018 27.09.2018 ГО "Українська Асоціація інвалідів 

АТО"

382 Про розгляд можливості проведення власними силами ремонтних робіт за рахунок 

орендної плати за приміщення по вул.Нікольській, 46
27.09.2018 19.09.2018 Коблівський заклад дошкільної 

освіти Коблівської сільської ради

27 Поектна заявка  "Поточний ремонт приміщення у комунальному закладі "Заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко"
27.09.2018 24.09.2018 ГУ ДФС у Миколаївській області 81/9а/16-28-17-17 Щодо проведеної роботи за результатами  зустрічі з заступником голови ОДА 

Кушніром у серпні 2018 року
27.09.2018 10.09.2018 Кандидат технічних наук , доцент 

Криворучко С.В

Щодо передачі до Миколаївської ОДА декількох примірників книги "Успіх в 

бізнесі. Від нуля до мільйонів"
27.09.2018 26.09.2018 МЗС України 713/17-901-1272 Щодо призначення з 24.09. 18 на посаду тво Представника МЗС України  в Одесі 

Орлова Сергія Валентиновича
27.09.2018 24.09.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

886-03/05-18 Про стан державної реєстрації підприємствами,  установами, організаціями, 

закладами права власності на об"єкти нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

27.09.2018 21.09.2018 Міністерство сільського 

господарства, регіонального 

розвитку та навколишнього 

середовица Республіки Молдова

01/01-4461 Запрошення до участі у святі, присвяченому "Вину Молдови"- Національний День 

Вина, 06.10-07.102018 у м. Кишиневі
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27.09.2018 18.09.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 150 Про затвердження довідки про зміну річного розпису  фонду обласного бюджету 

на 2018 рік
27.09.2018 21.09.2018 Новоодеська районна рада 232/05-30/18 Проект "Поліпшення безпеки життя населення в громадах Новоодеського району 

Миколаївської області" для участі у конкурсі мікропроектів ОТГ 
27.09.2018 25.09.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

892-03/05-18 Про погодження проекту рішення  обласної ради "Про внесення доповнень до 

Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-

2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії якої продовжено на період до 2018 

року включно"

27.09.2018 26.09.2018 ВК Володимирівської сільської ради 266 Щодо співфінансування  мікропроекту "Проведення поточного ремонту 

Володимирівської НВК"
27.09.2018 19.09.2018 Постанова КМУ 753 Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з 

виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до 

загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році
28.09.2018 27.09.2018 Розпорядження 413-р Про внесення змін до Положення про департамент економічного розвитку та 

регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 квітня 2016 

№ 152-р
28.09.2018 27.09.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться ОДА у жовтні 2018 

року
28.09.2018 20.09.2018 Облдержадміністрація 1827/0/05-26/2-18 Електронна пошта. Телефонограма на виконання доручення заступника голови 

ОДА Шевченка Є.В. від 20.09.2018 № 1827/0/05-26/2-18 щодо спільної зустрічі 

Представництва ЄС  в Україні з представниками Миколаївської ОДА 
28.09.2018 25.09.2018 Мінрегіон 7/12/9681-18 Щодо підготовки до проведення Першого форуму регіонів України та республіки 

Білорусь
28.09.2018 14.09.2018 Одеський регіональний інститут 

державного управління

01/13/553 Про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, що відбудеться 

26.10.2018 
28.09.2018 27.09.2018 Миколавська обласна рада 897-03/05-18 Про надання інформації,  використання матеріальних ресурсів стосовно 

придбання медичного обладнення для медичних закладів
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