
Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

02.09.2019 30.08.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

14-15/4 Щодо проведення тренінгу "Організація власної справи. Перспективи, 

ризики та облік"

02.09.2019 29.08.2019 Ропорядження обласної ради 171-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 24.06.19 № 105-р

02.09.2019 21.08.2019 Розпорядення КМУ 686-р Питання збору даних для моніторингу сталого розвитку

02.09.2019 29.08.2019 Мінекономрозвитку 4004-08/36054-06 Щодо внесення змін до постанови КМУ від 15.02.2002 №153

02.09.2019 27.08.2019 ГУ Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області

14.4.3-2-11/2312-19 Щодо виплати компенсації у зв"язку з АЧС

02.09.2019 09.08.2019 Оперативне командування "Південь" 1/4534 Про проведення командно-штабних навчань з територіальної оборони

02.09.2019 30.08.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

15-16/4 Щодо проведення "Міжвузівськиго заходу "Студентський бізнес-

інкубатор""

03.09.2019 27.08.2019 Керівник Офісу Президента України 02-01/1387 Щодо зняття з контролю пункту 3 Протокольного рішення за 

результатами шостого засідання Ради Регіонального розвитку від 

24.10.2019
03.09.2019 03.09.2019 Доручення 4202/0/05-61/3-19 До протоколу №8 від 28.08.19 чергового засідання  регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної бехпеки і надзвичайних ситувцій при 

Миколаївській ОДА
03.09.2019 30.08.2019 Житомирська ОДА 5628/2-19/50 Про Другий форум регіонів України та Білорусі

03.09.2019 29.08.2019 Облдержадміністрація 713 Про перегляд грифів секретності документів

03.09.2019 02.09.2019 Мінрегіон 7/12/14046-19 Щодо підготовки до Другого форуму регіонів України та Білорусі

04.09.2019 04.09.2019 ТОВ 

"Миколаївпромстальконструкція"

б/н Заява на участь у конкурсі на право укладення договру оренди майна, що 

є спрільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

04.09.2019 04.09.2019 ТзОВ "Авто-МПГС" б/н Заява на участь у конкурсі на право укладення договру оренди майна, що 

є спрільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

04.09.2019 03.09.2019 Управління охорони здоров"я ОДА 4279-10-4 Про погодження проектів статутів комунальних некомерційних 

підприємств
04.09.2019 03.09.2019 Громадська школа бізнесу 

Миколаївське представництво

б/н Щодо проведення навчальної програми "Інтернатура бізнесу"



04.09.2019 03.09.2019 Мінекономрозвитку 3611-07/36607-06 Про проведення тренінгу в рамках створення мережі Центрів підтримки 

підприємництва
04.09.2019 03.09.2019 Управління охорони здоров"я ОДА 4256-11-4 Про виділення додаткових асигнувань з обласного бюджету

04.09.2019 03.09.2019 РТПП Миколаївської області 820/03 Про скасування спільного засідання Ради і Президії РТПП Миколаївської 

області, яке було заплановано на 06.09.19
04.09.2019 04.09.2019 ПП "Тендер-Юг" б/н Заява на участь у конкурсі на право укладення договору оренди майна, 

що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області

04.09.2019 03.09.2019 Облдержадміністрація 1562/0/05-15/2-19 Щодо надання інформації про представникіів структурного підрозділу та 

інституту громадянського суспільства для участі у круглому столі щодо 

зміцнення довіри між урядом і громадянським суспільством
04.09.2019 02.09.2019 Мінрегіон 7/12/14087-19 Щодо підготовки до чергового засідання РГ Другого форуму регіонів 

України та Білорусі
04.09.2019 29.08.2019 Вознесенська міська рада 1740/01/01-02/11 Щодо кандидатур до участі у проведені  ІІ Форуму регіонів України та 

Республіки Білорусь
04.09.2019 02.09.2019 МЗС України 301/36-619-314 Оригінал. Щодо погодження проєкту документу

05.09.2019 30.08.2019 Облдержадміністрація 1509/08-05-58/6-19 Про надання пропозицій до плану дій ОДА на 4 квартал 2019 року

05.09.2019 02.09.2019 Постанова КМУ 829 Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

06.09.2019 05.09.2019 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при ОДА

б/н Про позачергове засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

ОДА
06.09.2019 28.08.2019 ГО "Підприємницький клуб" 111 Щодо заходу "ТОП-100 найкращих українських компаній. Працюй в 

Україні"
06.09.2019 06.09.2019 ТОВ "Ніка Хендлінг" 6 Заява про відмову від оренди нерухомого майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області
09.09.2019 06.09.2019 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при ОДА

б/н Протокол позапланового засідання Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при ОДА
09.09.2019 04.09.2019 Офіс Президента України 04-01/1111 Щодо розгляду звернення Южноукраїнського міського голови щодо 

суспільно-політичної ситуації в м. Южноукраїнську
09.09.2019 05.09.2019 Служба у справах дітей ОДА 04-03/266 Про внесення змін до розпису обласного бюджету 2019 року

09.09.2019 09.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

17-18/4 Щодо конференції "Регіональний ринок послуг бізнес-консультанта"

09.09.2019 04.09.2019 СКМУ 18241/0/2-19 Щодо направлення плану заходів з реалізації стратегії популяризації 

інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року



10.09.2019 10.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

17-19/4 Про виконання послуг

10.09.2019 10.09.2019 ТОВ "Нібулон" 13623/3-19/33 Щодо міжнародного форуму  TRANS EXPO ODESA-MYKOLAIV

10.09.2019 04.09.2019 Вітовського району Миколаївської 

області

1943/02-54 Щодо реалізації проектів, що реалізується за рахунок субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам
10.09.2019 09.09.2019 Облдержадміністрація 1555/15-05-58/6-19 Про надання документів мобілізаційного плану

10.09.2019 10.09.2019 Облдержадміністрація 1666/0/05-11/2-19 Щодо посадових осіб, до яких має бути застосована заборона, 

передбачена частиною третьою або четвертою статті Закону України 

«Про очищення влади»
10.09.2019 09.09.2019 Мінекономрозвитку 4602-04/37249-03 Щодо надання інформації про виставки і ярмарки у 2020 р.

10.09.2019 06.09.2019 Мінекономрозвитку 4003-05/37060-06 Щодо 4-го Спільного моніторингового омітету Програми прикордонного 

співробітництва "Басейн Чорного моря"
10.09.2019 09.09.2019 Регіональне відділення Асоціації 

міст України

116 Про участь у засіданні круглого столу з обговорення пропозицій з 

удосконалення адміністративного - територіального устрою 

субрегіонального рівня та визначення оптимального варіанту моделі 

районів області
11.09.2019 02.09.2019 Розпорядження ОДА 419-р Про утворення робочої групи з розробки проекту Регіонального плану 

управління відходами у Миколаївській області до 2030 року
11.09.2019 05.09.2019 Розпорядження ОДА 427-р Про створення комісії з розгляду пропозицій щодо формування , переліку 

майданчиків, будівництво/реконструкція яких фінансуватиметься за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво мультифункціональних майданчиків 

11.09.2019 06.09.2019 Міністерство розвитку громад та 

територій України

7/12/14338-19 Щодо направлення анкети та  підготовки Другого форуму регіонів 

України та Білорусі
11.09.2019 10.09.2019 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/5652 Щодо прибуття представників обласної державної адміністрації

11.09.2019 05.09.2019 Мінрегіон 7/12/14221-19 Щодо підготовки Другого форуму регіонів України та Білорусі

11.09.2019 11.09.2019 Регіональна торгово-промислова 

палата області

839/12 Щодо візиту делегації федеральної землі Саксонія в Україну

12.09.2019 12.09.2019 Мінрегіон б/н Про проевдення аналізу стану реалізації проектів ДФРР

12.09.2019 12.09.2019 Мінрегіон 7/19.4/14529-19 Щодо інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які 

реалізовувались у 2018 році за рахунок ДФРР



12.09.2019 11.09.2019 Обласна рада 519-03/05-19 Надання переліку нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, що закріплено за об"єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
12.09.2019 12.09.2019 Облдержадміністрація 1674/0/05-13/2-19 Про соціологічне дослідження

13.09.2019 12.09.2019 Мінрегіон 7/19.2/14591-19 Факсограма. Про проведення аналізу стану реалізації проектів ДФРР

13.09.2019 06.09.2019 Облдержадміністрація 1548/18-05-28/6-19 Про направлення протоколу засідання ДНПК при ОДА від 06.09.19 № 8

13.09.2019 13.09.2019 РТПП Миколаївської області 847/12 Запрошення на круглий стіл, який відбудеться 25.09.2019

13.09.2019 13.06.2019 Інгульський відділ ДВС м. Миколаїв 40447 Про відкриття виконавчого провадження

13.09.2019 11.09.2019 Дипломатична академія України ум. 

Геннадія Удовенка

2019/16-18 Оригінал. Щодо проведення навчального модулю Дипломатичною 

академією України
13.09.2019 11.09.2019 МЗС України 311/21-185-1703 Щодо звітування про виконання РНП-2019 (Україна-НАТО) за 

результатами ІІІ кварталу
13.09.2019 13.06.2019 Інгульський відділ ДВС м. Миколаїв 42438 Про відкриття виконавчого провадження

16.09.2019 13.09.2019 Мінрегіон 7/7.1/14670-19 Щодо узгодження планів фінансування будівництва розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів
16.09.2019 19.05.2019 Директорат регіонального розвитку 

Мінрегіону

7/36/14263-19 Про направлення Договору про передачу повноважень виконання 

бюджетної програми "Підтримка регіональної політики"
16.09.2019 16.09.2019 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

б/н Протокол спільного засідання постійно діючої обласної комісії з питань 

поводження з безхазяйними відходами та робочої групи з розробки 

проєкту Регіонального плану управління відходами у Миколаївській 

області до 2030 року
16.09.2019 16.09.2019 Організаційний відділ ОДА б/н Про план основних заходів, що проводяться ОДА у жовтні 2019 року

16.09.2019 16.09.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

383/04-10/19 Ел. пошта. Щодо проведення короткострокового семінару на тему 

"Впровадження Е-врядування на публічній службі. Інформаційні 

технології в роботі публічного службовця"
16.09.2019 10.09.2019 Рішення обласної ради 2 Про припинення діяльності Миколаївського обласного Будинку дитини 

Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом 

перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський 

обласний Будинок дитини» Миколаївської обласної ради

16.09.2019 16.09.2019 Мінрегіон 7/19.1/14697-19 Щодо засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм та 

проектів



16.09.2019 13.09.2019 Департамент  фінансів ОДА 040-13/2439 Про доведенння наказу Мінфіну України

16.09.2019 16.09.2019 Рішення обласної ради 7 Про припинення діяльності Миколаївського обласного дитячого 

туберкульозного санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради та 

Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 

«Південний» Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації
16.09.2019 16.09.2019 Рішення обласної ради 6 Про припинення діяльності Миколаївської обласної психіатричної 

лікарні №1 Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної 

психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, Миколаївського 

обласного наркологічного диспансеру Миколаївської обласної ради
16.09.2019 16.09.2019 Рішення обласної ради 5 Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази спеціального 

медичного постачання Миколаївської обласної ради в результаті 

реорганізації шляхом перетворення у Комунальне некомерційне 

підприємство "Миколаївська обласна база спеціального медичного 

постачання"
16.09.2019 10.09.2019 Рішення обласної ради 4 Про припинення діяльності Миколаївського обласного лікарсько-

фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради та 

Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Миколаївської 

обласної ради в результаті реорганізації шляхом їх злиття
16.09.2019 10.09.2019 Рішення обласної ради 3 Про припинення діяльності Миколаївської обласної дитячої інфекційної 

лікарні Миколаївської обласної ради та Миколаївської обласної 

інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради шляхом їх злиття у 

Комунальне некомерційне підприємство 
16.09.2019 16.09.2019 Обласна рада 1597-07-05-19 Про зміну назви мікропроекту місцевого розвитку

17.09.2019 17.09.2019 Організаційний відділ ОДА б/н Щодо оновлення паспорту Миколаївської області

17.09.2019 16.09.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

392/04-10/19 Щодо проведення навчання за професійною програмою підвищення 

кваліфікації державних службовців структурних підрозділів ОДА, які не 

підвищували свою кваліфікацію протягом останніх 3 років
17.09.2019 16.09.2019 Михайлівська сільська рада 528 Щодо моніторингу вартості закупівлі суб"єктами господарювання, що 

розташовані на підвідомчій території, 1 кг закупівельної живої ваги 

свиней різних вікових та вагових груп
17.09.2019 12.09.2019 Миколаївська митниця ДФС 4726/9/14-70-19-41 Щодо надання інформації стосовно показників соціально-економічного 

розвитку



17.09.2019 11.09.2019 Протокол засідання КМУ 4 Щодо зупинення здійснення у 2019 році видатків державного бюджету за 

програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснекння зіходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій"
17.09.2019 17.09.2019 Центр перепідготовки та  

підвищення кваліфікації

400/04-10/19 Про проведення семінару "Комунікативна компетентність публічного 

службовця"
17.09.2019 17.09.2019 Облдержадміністрація 1607/14-05-28/6-19 Про надання інформації щодо здійснення дисциплінарших проваджень

17.09.2019 16.09.2019 Обласна рада 1566-01-05-19 Про надання інформації щодо власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області за запит Аллахвердієвої І.
17.09.2019 16.09.2019 СКМУ 19356/0/2-19 Про розгляд листа благодійної організації "Фонд Міжнародні 

антикорупційні суди"
17.09.2019 17.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

20-21/4 Про проведення конференції "Інноваційний бум як двигун розвитку 

бізнесу"

17.09.2019 17.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

19-20/4 Про проведення вебінару "Основи digital-маркетингу"

17.09.2019 11.09.2019 Протокол засідання КМУ 4 Щодо внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році
18.09.2019 18.09.2019 Миколаївське міське відділення 

управління виконавчої дирекції ФСС 

України

15-05-14-1400 Про повідомлення нових реквізитів (IBAN)

18.09.2019 18.09.2019 СКМУ 31684/0/1-19 Щодо проведння селекторної наради 19.09.2019

18.09.2019 18.09.2019 Обласна спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з вітрильного 

спорту "Обласний яхт-клуб"

114 Про надання договору оренди

18.09.2019 17.09.2019 Мінрегіон 7/12/14790-19 Щодо підготовки до 2-го форуму регіонів України та Білорусі та щодо 

участі у робочій групі
18.09.2019 09.09.2019 Центральний відділ ДВС м. 

Миколаїва Головного 

територіального управління юстиції 

у Миколаївській області

47569 Про направлення  для відома постанови



19.09.2019 19.09.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

б/н Щодо направлення проєкту план-графіку підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, 

депутатів місцевих рад у Миколаївському обласному центрі підвищення 

кваліфікації
19.09.2019 18.09.2019 Облдержадміністрація 1622/15-05-58/6-19 Про комплектування працівниками мобілізаційних підрозділів

19.09.2019 18.09.2019 СКМУ 19681/0/2-19 Про розгляд звернення народного депутата України Жолобецького О.О. 

щодо сприяння у передачі з державної у комунальну власність громади м. 

Миколаєва санаторію-профілакторію "Інгул"
20.09.2019 20.09.2019 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

б/н Про участь у координаційній раді з питань направлення

20.09.2019 13.09.2019 Воскресеська селищна рада 

Вітовського району

1948/02-54 Про здійснення моніторингу вартості закупівлі

20.09.2019 12.09.2019 Воскресеська селищна рада 

Вітовського району

1981/02-54 Щодо недопущення погіршення ситуацій, що приведе до зниження 

показників соцально-економічного розвитку
20.09.2019 19.09.2019 Розпорядження 224-рк Про голову ОДА

23.09.2019 19.09.2019 Посольство Республіки Корея в 

Україні

MUA-2019-431 Щодо організації зустрічі

23.09.2019 23.09.2019 РинноХаб б/н Щодо конференції "Інноваційний бум як двигун розвитку бізнесу"

23.09.2019 20.09.2019 Обласна рада 1516-07-05-19 Про реалізацію проектів місцевого розвитку

23.09.2019 19.09.2019 МЗС України 311/21-185-1743 Щодо підготовки узагальненого проєкту Самооцінки виконання РНП-

2019 (Україна - НАТО)
23.09.2019 23.09.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

414/04-10/19 Щодо проведення короткострокового семінару на тему: "Запобігання і 

протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної 

служби
23.09.2019 10.09.2019 ТОВ "Сенсорні системи України" 08-19 Щодо встановлення сенсорного та інтерактивного обладнання

23.09.2019 20.09.2019 Дорученння 4520/0/05-61/3-19 Щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 14.08.2019 № 657-р
23.09.2019 20.09.2019 Облдержадміністрація 1630/11-05-58/6-19 Про надання звітної інформації за ІІІ квартал 2019 року

23.09.2019 20.09.2019 Мінрегіон 7/12/14963-19 Щодо підготовки до чергового засідання РГ Другого форуму регіонів 

України та Білорусі
23.09.2019 20.09.2019 ДП "Миколаївський бронетанковий 

завод"

2103 Щодо зупинки державного підприємства



24.09.2019 24.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2019 рік

24.09.2019 24.09.2019 Мінрегіон б/н Щодо співпраці з компанією розробником "Kitsoft"

24.09.2019 24.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

24-25/4 Щодо проведення вебінару: "Практикум: управління боргами"

24.09.2019 24.09.2019 Управління ЖКГ ОДА 344/01-03 Про участь у нараді з питань організації надання послуг потачання 

теплової енергії в опалювальному сезоні 2019/2020 року
24.09.2019 23.09.2019 Прем"єр-міністр України 31684/2/1-19 Щодо селекторної наради з питань діяльності та взаємодії місцевих 

держадміністрацій з територіальними органами міністерств
24.09.2019 20.09.2019 Облдержадміністрація 1572/0/05-11/2-19 Про визначення заходів в рамках проведення проведення у 2019 році 

Всеукраїнського тижня права
24.09.2019 29.09.2019 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

1979/10 Про формування квоти імміграції на 2020 рік

24.09.2019 20.09.2019 Мінфін Укранїи б/н Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2020 рік

24.09.2019 19.09.2019 КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт"

б/н Щодо виділення коштів для внесення до статутного Фонду КП "ММА"

24.09.2019 19.10.2016 Віце-Прем"єр-Міністр з питань 

євроантлантичної інтеграції України

4639/0/1-16 Щодо реалізації рекомендацій парламентських слухань на тему: 

"Траскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів 

України"
24.09.2019 20.09.2019 Міністерство інфраструктури 

України

2794/46/14-19 Щодо презентації пілотних концесійних проєктів у морських портах 

Ольвія та Херсон для потенційних інвесторів
24.09.2019 24.09.2019 Облдержадміністрація б/н Про надання кандидатури до робочої групи щодо передачі Медичного 

центру Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація 

морських портів України" до обласної комунальної власності
24.09.2019 18.09.2019 ТОВ "Геоземпівдень" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

24.09.2019 20.09.2019 Мінрегіон 7/19.4/14920-19 Щодо взяття на контроль та забезпечення пропорційного 

співфінансування з місцевих бюджетів відповідних інвестиційних 

програм і проектів регіонаного розвитку
24.09.2019 23.09.2019 Мінрегон 7/12/15018-19 Щодо підготовки матеріаліів до візитів Президента України до Естонії та 

Латвійської Республік



24.09.2019 03.09.2019 Постанова ВРУ 30-ІХ Про звільнення з посади члена Ради Національного банку України 

Милованова Т.С.
25.09.2019 24.09.2019 Прем"єр-міністр України 18355/13/1-19 Про стан готовності до підписання з білоруськими партнерами 

двосторонніх угод про співробітництво та побратимство
25.09.2019 20.09.2019 Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України

3901-04/38875-03 Щодо розгляду проектів Законів України "Про внесення змін до деяких 

законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо 

скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну 

інвестиційну діяльність)"
25.09.2019 23.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

областій

21-22/4 Щодо конференції "Інноваційний бум як двигун розвитку бізнесу"

25.09.2019 25.09.2019 Доручення 4606/0/05-61/3-19 Про найбільш актуальні проблемні питання розвитку району та 

інформацію про проекти, реалізація яких матиме  позитивний ефект для 

розвитку інфраструктури району
25.09.2019 24.09.2019 Мінрегіон 7/36.2/15065-19 Про погодження проекту постанови КМУ "Про створення Типової угоди 

про утворення об"єданання єврорегіонального співробітництва"
25.09.2019 24.09.2019 Мінрозвиткуекономіки 3802-05/39237-06 Щодо впровадження підходу смарт-спеціалізації в областях

25.09.2019 25.09.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

областій

б/н Про фінансування заходів Програми розвитку малого і серенього 

підприємництва у Миколаївській області на 2019 рік

26.09.2019 26.09.2019 Директорат регіонального розвитку 

Мінрозвитку

б/н Щодо стану розробки регіональни стратегій розвитку

26.09.2019 23.09.2019 Мінекономрозвитку 3903-06/38942-03 Про забезпечення виконання заходів, передбаченим планом 

популяризації інвестиційних переваг України на 2016-2020 роки
26.09.2019 23.09.2019 Розпорядження 227-рк Про звільнення з посади Демчука О.М.

26.09.2019 25.09.2019 Мінрегіон 7/19.1/15126-19 Про надання кандидатури відповідальних осібза тестування нового 

порталу ДФРР
26.09.2019 24.09.2019 Департамент освіти і науки ОДА 4151/04-01/01-

01.17

Про надання кандидатури до складу Ради професійної освіти

26.09.2019 26.09.2019 Спілка підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств 

України

б/н Про участь у міжнародного ярмарку експортних і імпортних товарів

27.09.2019 27.09.2019 Обласна рада 1666-02-05-19 Щодо виділення нових приміщень для розміщення відділу у 

Миколаївській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України



27.09.2019 27.09.2019 Розпорядження 234-рк Про звільнення з посади Боня В.В.

27.09.2019 25.09.2019 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у жовтні 2019 року

27.09.2019 27.09.2019 ПКВО "Фармація" 674/06-01 Про включення об"єкта нерухомості до інформації, щодо наявності 

об"єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області, які можуть бути передані в оренду
27.09.2019 27.09.2019 Обласна рада 1684-18-05-19 Щодо виділення приміщення для розміщення благодійного фонду 

соціального захисту дітей з інвалідністю "Крок назустріч"
27.09.2019 20.09.2019 ПП "Миколаївський центр "Протос" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст області
27.09.2019 26.09.2019 ДУ "Миколаївський обласний 

лабораторний центр МОЗ України"

14-09/1723 Про виключення із договору позички № 1 від 21.01.2013 майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області
27.09.2019 23.09.2019 Регіональна рада підприємців при 

ОДА

35 Про призначення дати для зустрічі з членами Регіональної ради

27.09.2019 26.09.2019 Департамент фінансів ОДА 040-13/2531 Про оприлюднення наказу Міністерства фінансів Украни від 07 серпня 

2019 року № 336
27.09.2019 23.09.2019 ФОП Гірняк І.О. б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст області
27.09.2019 20.09.2019 Народний депутат України Копитін 

І.

23 ВР/09/19 Про надання інформації щодо потреби фінансування з Державним 

бюджету у 2019 році
30.09.2019 30.09.2019 ТОВ "Рейтингове агенство" 30/09/19 Щодо результату оновлення рейтингу інвестиційної ефективності

30.09.2019 30.09.2019 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Про проведння семінарів у жовтні 2019 року

30.09.2019 26.09.2019 СКМУ 32279/1/1-19 Про розгляд листа НБУ щодо інформування громадськості

30.09.2019 26.09.2019 ТОВ "Суднобудівний завод "Океан" 10000/241 Щодо відвідування виробничих потужностей  та проведення спільної 

зустрічі
30.09.2019 24.09.2019 Асоціація українського бізнесу в 

Польші

48/19 Щодо міжнародного форуму "Дні польського бізнесу в Україні"

30.09.2019 24.09.2019 ГО "Мрійдій" 2009-1 Про призначення робочої зустрічі - круглого столу з представниками 

організації
30.09.2019 26.09.2019 Кабінет Міністрів України 32162/1/1-19 План організації виконання Указу Президента України від 20.09.2019 № 

713 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, 

стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції"
30.09.2019 30.09.2019 Оргвідділ ОДА б/н Про надання звіту про виконання плану дій Миколаївської ОДА за ІІІ 

квартал 2019 року



30.09.2019 27.09.2019 Мінрегіон 7/12/15211-19 Про визначення осіб, відповідальних на місці за підготовку. Погодження, 

друк і зберігання двосторонніх документів
30.09.2019 30.09.2019 Житомирська ОДА б/н Про направлення програми Другого  форуму регіонів України та 

Республіки Білорусь
30.09.2019 30.09.2019 Облдержадміністрація 1677/12-05-28/6-19 Про доведення графіку надання фінансової звітності за 9 місяців 2019 

року


