Дата
надходження
документу
02.10.17

Дата створення
документу
15.09.17

02.10.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Одеський регіональний інститут
держаного управління

01/13/573

27.09.17

Баштанська міська рада Баштанського
району Миколаївської області

526/05-08

02.10.17

27.09.17

Розпорядження голови ОДА

02.10.17

29.09.17

Облдержадміністрація

02.10.17

19.09.17

Державна регуляторна служба України

02.10.17

27.09.17

КП "Миколаївкнига"

3-1/107

02.10.17
02.10.17

30.08.17
06.09.17

Розпорядження КМУ
Постанова КМУ

640-р
717

Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції за
міжнародною участю на тему: "Реформування публічного управління та
адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід", яка відбудетья
27.10.2017
Щодо розгляду та отримання висновку на проектні заявки, що можуть
фінансуватись за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ
Про створення постійно діючої робочої групи з перевірки надійності і
безпеки експлуатації об"єктів соціальної інфраструктури Миколаївської
області
Про доведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за ІІІ
квартал 2017 року
Про використання онлайн-інструменту з Розрахунку стандиртних витрат
суб"єктів малого підприємництва під час застосування М-тесту
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором оренди
нерухомого майна від 01.06.2006 з ФОП Михайлова В.А.
Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУ
Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів
(аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі

02.10.17

26.09.17

Міністерство юстиції України

02.10.17

27.09.17

Мінекономрозвитку

02.10.17

29.09.17

02.10.17
03.10.17
03.10.17
03.10.17
03.10.17

28.09.17
02.10.17
03.10.17
03.10.17
03.10.17

Прибужанівська сільська рада
Вознесенського району Миколаївської
області
МЗС України
Доручення
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

03.10.17

02.10.17

Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

359-р

1985/12-05-28/6-17
8161/0/20-17

10047/14/7-17
4602-05/34064-06
951.04.07

660/16-020-3084
4641/0/05-61/3-17
147
147
146
38204/1/1-17

Щодо запрошення Машкової Л.П. для участі у складі атестаційної комісії
Щодо провдення торгової місії в рамках візиту Прем"єр-міністра України до
Канади
Щодо розгляду та отримання висновку на проектні заявки, що можуть
фінансуватись за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ
Про застосування принципу взаємності
Щодо результатів рейтингу інвестиційної ефективності областей
Заявка на фінансування за 1-шу половину жовтня 2017 року
Про фінансування у жовтні 2017року
Про фінансування у жовтні 2017р. на заробітну плату та оплату
електроенергії
Про розгляд звернення депутатської фракції партії Олега Ляшка від
26.09.2017 №04-05/05-288(216855) щодо врахування пропозицій партії при
підготовці Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Дата
надходження
документу
03.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

27.09.17

37349/1/1-17

03.10.17

27.09.17

03.10.17

27.09.17

03.10.17

25.09.17

03.10.17
03.10.17

29.09.17
26.09.17

03.10.17
03.10.17
03.10.17

03.10.17
26.09.17
27.09.17

03.10.17

22.09.17

Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і
торгівлі України
Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і
торгівлі України
Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і
торгівлі України
Херсонська група Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні
ГУДКСУ у Миколаївській області
Веселинівська селищна рада
Веселинівського району Миколаївської
області
РЛП "Приінгульський"
Київська торгово-промислова палата
Посольство Соціалістичної Республіки
В"єтнам
Асоціація українського бізнесу в
Польщі

03.10.17

28.09.17

Мінрегіон

7/19-10373

04.10.17
04.10.17

28.09.17
02.10.17

833/5-01
318/1-7/17

04.10.17
04.10.17

03.10.17
18.09.17

Врадіївська РДА
Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
РЛП "Тилігульський"
Управління з питань молоді та туризму
ОДА

04.10.17

04.10.17

Доручення

37239/1/1-17

37226/1/1-17

007-89/09-17
06-09/6462
1742/05-03

90
1712-3/473
б/н
328/17

188
373/01-09/17

4704/0/05-61/3-17

Назва документу

Про розгляд депутатського звернення Вадатурського А.О. від 21.09.2017
№VIII/328-1531 щодо внесення змін до розпоряджень КМУ від 11.05.2017
№310-р та від 12.07.2017 №463-р
Про розгляд депутатського звернення Ільюка А.О. від 15.09.2017 №332/128
щодо внесення змін до розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р
Про розгляд депутатського звернення Ільюка А.О. від 15.09.2017 №333/128
щодо внесення змін до розпоряджень КМУ від 11.05.2017 №310-р та від
12.07.2017 №463-р
Щодо проведення зустрічі з в.о.директора департаменту соціального захисту
населення ОДА Бєлкіною Л.П. 04.10.2017 об 11-00
Щодо освоєння коштів субвенції
Щодо розгляду та отримання висновку на проектні заявки, що можуть
фінансуватись за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ
Про фінансування в 1 половині жовтня 2017 року
Щодо міжнародних програм та проектів для підприємств
Щодо проведення Форуму "Відносини між В"єтнамом і Україною в новому
періоді" у м.Києві 11.10.2017
Щодо проведення VII Міжнародного форуму "Дні Польського Бізнесу в
Україні", який пройде 1й дань 26.10.2017 в м.Києві, 2й день 27.10.2017 в
м.Одесі
Про надання інформації щодо використання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке прожживає на території зони
спостереження
Щодо методики підрахунку новостворених робочих місць
Щодо проведення тематичного короткотермінового семігару "Реформування
державного управління в Україні: концепція та практика" 05.10.2017 з 10-00
до 12-45 в малому залі

Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на заробітну плату
Щодо здійснення департаментом економічного розвитку та регіональної
політики ОДА оплати судового збору за подання апеляційної скарги по
справі №915/585/17, стороною в якій виступає управління з питань молоді та
туризму ОДА
Про надання копії протоколу засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА від 28.09.2017 №10

Дата
надходження
документу
04.10.17
04.10.17
04.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

03.10.17
26.09.17
03.10.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

148
143
148

04.10.17

03.10.17

РЛП "Тилігульський"

187

04.10.17
04.10.17

03.10.17
03.10.17

05.10.17

03.10.17

РЛП "Тилігульський"
Нечаянська сілсьька рада
Миколаївського району Миколаївської
області
ГУ Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Мик.обл.

05.10.17

04.10.17

Мінрегіон

05.10.17

04.07.17

05.10.17

05.10.17

05.10.17

04.10.17

Громадська організація "Спілка
перукарів України" м.Дніпро
Чорноморська сільська рада
Очаківського району Миколаївської
області
Мінрегіон

05.10.17

05.10.17

РЛП "Приінгульський"

88

05.10.17

05.10.17

Облдержадміністрація

1476/0/05-53/3-17

06.10.17

05.10.17

Куцурубська сільська рада об"єднаної
територіальної громади Очаківського
району Миколаївської області

06.10.17
06.10.17
06.10.17

06.10.17
21.09.17
04.10.17

Департамент фінансів ОДА
Протокол
Розпорядження голови ОДА

189
521-04-08-17

01-5039/04.01

7/19-10569
35
770/04.03

7/19-10588

Назва документу

Заявка на фінансування за жовтень 2017 року
Заявка на фінансування за вересень 2017 року
Про фінансування у жовтні 2017 року на оплату телефонного зв"язку та
Інтернету
Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату послуг та науковотехнічних послуг
Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату орендної плати
Про отримання висновку щодо відповідності проектної заявки Плану соцеконом.розвитку ОТГ
Про надання переліку проектів, які будуть реалізовуватись у 2017 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Факсограма про надання пропозицій щодо внесення змін до переліків
інвест.програм і проектів регіонального розвитку
Щодо сприяння Яковлеву В. в підготовці та участі у Чемпіонаті Світу
Щодо розгляду та отримання висновку на проектні заявки, що можуть
фінансуватись за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ
Щодо проведення відео-наради в режимі он-лайн з актуальних питань
регіонального розвитку та розвитку інфраструктури ОТГ 06.10.2017 о 12-00
Щодо затвердження "Довідки про зміни річного розпису спеціального фонду
обласного бюджету (кошторису)"
Щодо участі у Всеукраїнській науково-практичній конфепренції на тему:
"Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика,
міжнародний досвід", яка відбудеться 27.10.2017 в ОРІДУ НАДУ

949/04.03

Щодо розгляду та отримання висновку на проектні заявки, що можуть
фінансуватись за рахунок субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ

043-20/2906
2
378-рк

Про надання пропозицій щодо розподілу коштів
Протокол засідання колегії Миколаївської облдержадміністрації
Про звільнення Георгієва П.В. з посади головного лікаря Миколаївського
обласного прититуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної ради

Дата
надходження
документу
06.10.17

Дата створення
документу
29.09.17

06.10.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Розпорядження голови ОДА

360-р

04.10.17

Департамент фінансів ОДА

032-19/2877

Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів
облдержадміністрації під час святкування Дня захисника України з 14 до 16
жовтня 2017 року
Наказ Мінфіну від 20.09.2017 №793 та Перехідна таблиця до кодів Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

06.10.17

02.10.17

09.10.17

05.10.17

Кам"яномостівська сільська рада
Первомайського району Миколаївської
області
РЛП "Приінгульський"

09.10.17

06.10.17

ТОВ "Центр підтримки бізнесу"

01/1710/006

09.10.17

09.10.17

Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ

851-03/05-17

09.10.17

03.10.17

Державна регуляторна служба України

8669/0/20-17

10.10.17

10.10.17

Мінеконормозвитку

10.10.17

29.09.17

Херсонська група СММУ ОБСЄ

10.10.17

09.10.17

10.10.17

10.10.17

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
Миколаївській ОДА
Облдержадміністрація

10.10.17

10.10.17

10.10.17

06.10.17

Департамент соціального захисту
населення ОДА
Миколаївський міськвиконком

1484

91

3031-05/35935-06

007-92/09-17
б/н

Проект плану соціально-економічного розвитку Кам"яномостівської
сільської ради на 2017-2020 роки зі змінами
Щодо затвердження змін, які внесені до "Розшифровки видатків РЛП
"Приінгульський" на 2017 рік
Щодо проведення конференції "Практичне впровадження альтернативної
енергії та енергозберігаючих технологій в бізнесі" 11.10.2017 в конференцзалі Reikartz Рівер Миколаїв о 10-00
Про направлення висновків постійної комісії від 06.10.2017 №21 "Про
надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальних громад області"
Про відкликання листа Держ.регуляторної служби України від 01.09.2017
№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
Текст Національної доповіді "Цілі Сталого Розвитку: Україна" для
врахування під час підготовки проектів стратегічних і програмних
документів
Щодо організації зустрічі з Бонем В.В. в період з 10 по 13 жовтня 2017 року
Щодо засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА
10.10.2017 о 16-00

Про проведення перевірки стану військового обліку призовників і
військовозобов"язаних комісією оперативного командування "Південь" з 17
по 20 жовтня 2017 року
2130/09
Протокол засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати від 27.09.17 №9
12615/02.02.01-03/ш/17 Про виконання протокольного доручення засідання комісії з прийняття до
комунальної власності ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" від 02.10.2017
4778/0/05-49/3-17

Дата
надходження
документу
10.10.17

Дата створення
документу

11.10.17

02.10.17

Головне територіальне управління
юстиції у Миколаївській області
ДК "Укроборонпром"

11.10.17

03.10.17

Компанія GBS Group

А3-1897315

11.10.17

03.10.17

Мінекономрозвитку

3612-07/35023-07

11.10.17

05.10.17

11.10.17

10.10.17

11.10.17

10.10.17

Господарський суд Миколаївської
області
Квартирно-експлуатаційний відділ
м.Миколаїв Південного
територіального квартирноексплуатаційного управління
Програма "U-LEAD з Європою"

11.10.17

02.10.17

ДК "Укроборонпром"

UOP3.01-9120

11.10.17

09.10.17

РЛП "Тилігульський"

192

Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату телефону та інтернету

11.10.17

11.10.17

РЛП "Тилігульський"

193

11.10.17
11.10.17
11.10.17

09.10.17
10.10.17
10.10.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Приінгульський"

149
151
94

11.10.17
11.10.17

09.10.17
05.10.17

РЛП "Тилігульський"
Мінекономрозвитку

191
4603-05/35457-03

11.10.17

05.10.17

Мінекономрозвитку

4603-05/35458-03

11.10.17

02.10.17

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Миколаївській області

Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату публікації оголошення
в газеті
Заявка на фінансування за жовтень 2017 року
Заявка на фінансування зі жовтень 2017 року
Щодо фінансування у жовтні місяці 2017 року на послугу доступу до мережі
інтернет
Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату послуг
Щодо проведення міжнародного форуму в м.Тирана (Албанія) з 26 по 27
жовтня 2017 року
Щодо проведення національної виставки "INFOTEL - 2017" у м.Коломбо з 1
по 5 листопада 2017 року
Щодо розгляду проекту розпорядження голови ОДА "Про вжиття заходів
щодо ліквідації незаконної торгівлі у Миколаївській області"

10.10.17

Джерело інформації

Номер документу

6.2-6/10
UOP9.11-9098

915/1001/17
3109

б/н

14.4.4.3/2088

Назва документу

Про проведення семінару для юрисконсультантів та інших зацікавлених
працівників 12.10.2017 о 10-00
Щодо питань розширення співробітництва підприємств Миколаївської
області для виконання державного замовлення, програм соціальноекономічного розвитку регіону та зовнішньоекономічних контрактів
Щодо проведення міжнародної спеціалізованої програми "Організація та
оптимізація фінансово-економічних служб", яка відбудеться з 7 по 11
листопада в Лондоні, Великобританія
Щодо заповнення анкети-опитування щодо розвитку професійного
самоврядування в Україні
Ухвала про порушення провадження у справі за позовом КП
"Миколаївкнига" до ФОП Михайлова В.А.
Щодо надання згоди на облаштування автономної системи опалення в
Братському РВК з використанням твердопаливного котла

Щодо проведення навчального тренінгу з управління проектним циклом,
який відбудеться 25-27 жовтня 2017 року в м.Чернівці
Щодо стану розгляду проекту розпорядження КМУ "Питання
недобудованого ракетного крейсера проекту 1164, заводський номер 2011"

Дата
надходження
документу
12.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

12.10.17

Управління екології та природних
ресурсів ОДА

12.10.17

29.09.17

12.10.17

05.10.17

12.10.17

10.10.17

Посольство Федеративної Республіки
Німеччина
Українська асоціація районних та
обласних рад
Секретаріат КМУ

12.10.17

11.10.17

Розпорядження голови ОДА

12.10.17

12.10.17

Управління ЖКГ ОДА

12.10.17

27.09.17

Постанова КМУ

12.10.17

10.10.17

Постійна комісія обласної ради з
питань законності

12.10.17

13.09.17

Розпорядження КМУ

13.10.17

12.10.17

Доручення

13.10.17

03.10.17

Спілка споживчих товариств
Миколаївської області

01-01/126

13.10.17

10.10.17

Розпорядження голови ОДА

409-р

01-04/2537-03

б/н
С 02-170/446
39949/1/1-17

390-рк
613/01-04

727

859-03/05-17

682-р

4889/0/05-61/3-17

Назва документу

Про надання інформації щодо посади та прізвища посадових осіб,
відповідальних за співпрацю з управлінням Південного офісу
Держаудитслужби в Мик.обл.для проведення аудиту щодо виконання
бюджетних програм, спрямованих на забезпечення заходів з охорони та
раціонального використання природних ресурсів за період з 01 січня 2014
року по завершений місяць 2017 року
Щодо проведення стажування у Федеральному міністерстві закордонних
справ Німеччини в період з 5 до 23 березня 2018 року
Щодо проведення навчання на тему "Застосування програмно-цільового
методу на рівні місцевих бюджетів"
Копія листа Національної служби посередництва і примирення від
05.10.2017 №03-01/01-20/02-595 про стан соціально-трудових відносин,
колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у вересні 2017 року
Про оголошення повторного конкурсного відбору на посаду директора
Миколаївського геріатричного пансіонату
Щодо проведення наради з питання вжиття заходів, спрямованих на
оформлення місцевих гарантій для забезпечення виконання грошових
зобов"язань розрахунків КП "ТВКГ" перед ВП ЮУ АЕС "Енергоатом"
13.10.2017 об 11-00
Про внесення зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
Про направлення рекомендацій постійної комісії від 06.10.2017 №18 "Про
інформацію щодо звільнення директорів регіональних ландшафтних парків"
Про затвердження плану заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію
реформування місцевого самоврядування та державну підтримку
добровільного об"єднання територіальних громад
Про виконання протоколу №11 від 10.10.2017 позапланового засідання
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА
Щодо нагородження медаллю " За працю ті звитягу" Коновалову Л.І. директора Березанського госпрозрахункового торгового об"єднання
Березанського райспоживтовариства Спілки споживичих товариств
Миколаївської області
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
29.09.2017 №360-р "Про чергування відповідальних працівників структурних
підрозділів облдержадміністрації під час святкування Дня захисника України
з 14 до 16 жовтня 2017

Дата
надходження
документу
13.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

12.10.17

Доручення

1622/0/05-61/2-17

Про опрацювання Плану заходів, спрямованих на активізацію реформування
місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного об"єднання
територіальних громад
Про надання пропозицій по внесенню змін до розпису загального фонду
обласного бюджету
Протокол засідання міжвідомчої робочої групи від 27.09.2017 №4 з питання
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної
плати
Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду
об"єктів
Про надання інформації щодо виконання розпоряджень та протокольних
доручень голови облдержадміністрації
Щодо проведення позачергового засідання державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА 17.10.2017 о 14-00
Повідомлення про проведення державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм (природоохоронні заходи)

13.10.17

13.10.17

Департамент фінансів ОДА

13.10.17

13.10.17

Департамент соціального захисту
населення ОДА

2186/09

17.10.17

12.10.17

11/1137

17.10.17

13.10.17

Регіональне відділення ФДМУ по
Мик.обл.
Облдержадміністрація

17.10.17

16.10.17

17.10.17

06.10.17

17.10.17

27.09.17

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА
Управління південного офісу
Держаудитслужби в Миколаївській
області
Розпорядження КМУ

17.10.17

05.10.17

Прокуратура Миколаївської області

17/1-3415вих-17

17.10.17

11.10.17

673-04-08

17.10.17
17.10.17
17.10.17

13.10.17
13.10.17
12.10.17

Галицинівська сільська рада
Вітовського району Миколаївської
області
РЛП "Тилігульський"
РЛП "Тилігульський"
Розпорядження голови ОДА

17.10.17

10.10.17

Розпорядження голови ОДА

17.10.17

17.10.17

17.10.17

17.10.17

Управління з питань надзвичайних
ситуацій ОДА
Облдержадміністрація

032-19/2981

2195/11-05-58/6-16
б/н
15-14-07-18/4047

689-р

195
196
392-рк
410-р
598/01-07-23
б/н

Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Про надання інформації про обсяги виділення у 2016 році коштів з
резервного фонду обласного бюджету та інших джерел фінансування у
зв"язку зі здійсненням на території м.Нова Одеса та Новоодеського району
Мик.обл. заходів з ліквідації наслідків спалаху захворювання на АЧС
Про надання пакету документів проектної заявки, що можуть реалізуватись
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ
Щодо виплати надбавки за вересень 2017 року в.о.директору парку
Щодо преміювання Деркача О.М. в ІІІ кварталі 2017 року
Про увільнення від виконання обов"язків директора комунального
підприємства "Профілактична дезінфекція"
Про безоплатну передачу у власність автомобілів, визнаних гуманітарною
допомогою
Запрошення на засідання комісії ТЕБ 19.10.2017 о 10-00 в малому залі
Про надання пропозицій в план основних заходів, що проводяться ОДА у
листопаді 2017 року

Дата
надходження
документу
18.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

12.10.17

ФДМУ

10-15-19282

Щодо надання відомостей про нерухоме майно за місцезнаходженням:
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с.Киселівка, вул.Нова,6
Щодо державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм,
спрямованих на забезпечення заходів з охорони та раціонального
використання природних ресурсів та надання копій документів
Щодо формування переліку потенційних обєктів оренди
Щодо проведення протягом жовтня-грудня 2017 року презентації
туристичних можливостей України окремо та під час виставково-ярмаркових
заходів
Про фінансування у жовтні 2017 року на оплату телефонного зв"язку,
Інтернету та відрядження
Заявка на фінансування у жовтні 2017 року на оплату оренди приміщення
Про фінансування у жовтні 2017 року на заробітну плату та оплату
електроенергії
Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на заробітну плату
Запрошення на нараду з питань вжиття заходів спрямованих на оформлення
місцевих гарантій для забезпечення виконання грошових зобов"язань
розрахунків КП "ТВКГ" перед ВП ЮУ АЕС "Енергоатом" 19.10.2017 о 14-00

18.10.17

18.10.17

18.10.17
18.10.17

18.09.17
16.10.17

Управління південного офісу
Держаудитслужби в Миколаївській
області
ФДМУ
Мінекономрозвитку

10-16-17810
4502-06/36692-06

18.10.17

18.10.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

155

18.10.17
18.10.17

18.10.17
18.10.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

154
153

18.10.17
18.10.17

17.10.17
18.10.17

РЛП "Тилігульський"
Управління ЖКГ ОДА

18.10.17

05.10.17

2.3-02/5-1-270

18.10.17

17.10.17

19.10.17

19.10.17

19.10.17

13.10.17

19.10.17

19.10.17

Управління державної виконавчої
служби Головного територіального
управління юстиції у Миколаївській
області
Миколаївська обласна рада
професійних спілок
Обласна спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа
олімпійського резерву з вітрильного
спорту "Обласний яхт-клуб"
Перший віце-прем"єр-міністр Україи Міністр економічного розвитку і
торгівлі України
Миколаївська обласна рада

19.10.17

28.09.17

280/10

19.10.17

05.10.17

Спілка підприємців мадих, середніх і
приватизованих підприємств України
ДП "Державний інформаційноаналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків"

15-14-07-18/4176

200
623/01-04

01/01-11/266
143

Про стан виконання виконавчих докумнентів про стягнення заборгованості
по заробітній платі

Протокол №3 від 29.09.2017 засідання Миколаївського обласного
координаційного комітету сприяння зайнятості населення
Про надання дозволу на укладання договору оренди

40139/1/1-17

Про розгляд звернення народного депутата Вадатурського А.О. щодо
внесення змін до розпорядження КМУ №310-р та №463-р

882-03/05-17

Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації
про їх діяльність
Щодо обміну інформацією в сфері підприємництва

118/2777-л

Щодо проведення спеціалізованої конференції "Мастильні матеріали - 2017"
27.10.2017

Дата
надходження
документу
19.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

29.09.17

Виконавчий комітет Южноукраїнської
міської ради

15/02-34/3030

Щодо вжитих заходів за результатами зустрічі голови Миколаївської ОДА з
представниками малого і середнього бізнесу Миколаївської області

19.10.17

02.10.17

09/1087

19.10.17

29.09.17

Щодо укладеного договору оренди від 25.09.2017 №РОФ-1598 на державне
нерухоме майно
Щодо обстеження виробничих майданчиків

19.10.17

10.10.17

Регіональне відділення ФДМУ України
по Мик.обл.
Виконавчий комітет Южноукраїнської
міської ради
Мінекономрозвитку

19.10.17

06.10.17

19.10.17

18.10.17

19.10.17
19.10.17

18.10.17
19.10.17

19.10.17

19.10.17

Фізична особа Лисканич Валерій
Петрович

19.10.17

19.10.17

Миколаївська обласна рада

19.10.17

18.10.17

Доручення

19.10.17

18.10.17

19.10.17

02.10.17

20.10.17

19.10.17

Миколаївська обласна організація
профспілки працівників державних
установ
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання
економіки
Доручення

20.10.17

19.10.17

Перший заступник Глави Адміністрації
Президента України
Міжрегіональне управління
національного агенства України з
питань державної служби в одеській,
Миколаївській та Херсонській
областях, АРК та м.Севастополі
РЛП "Тилігульський"
Приватне виробничо-налагоджувальне
підприємство "НІКОІНТЕРМ"

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при ОДА

15/02-34/3047
4002-05/36039-06

04-01/3492
277/ТО03-15

202
б/н

б/н

881-03/05-17

Назва документу

Про надання інформації щодо приорітетних проектів, які відповідають
критеріям надання грантів для фінансування за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій та грантових коштів Фонду
Про проведення шостого засідання Ради регіонального розвитку під
головуванням Президента України 24.10.2017
Щодо проведення підвищення кваліфікації держ.службовців і посадових осіб
органів місцевого самоврядування у листопаді-грудні 2017 року в ЧНУ імені
Петра Могили

Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на заробітну плату
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - гаражні
бокси (на балансі Мик.обл.центру паліативної допомоги на інтегрованих
послуг Мик.обл.ради)
Заява на участь в аукціоні, конкурсі на окреме індивідуально визначене
майно у вигляді допоміжних будівель Кривоозерської ЦРА №73 (на балансі
ПКВО "Фармація")
Про надання інформації щодо ОТГ (субвенції на розвиток інфраструктури)

1665/0/05-61/2-17

Про забезпечення вмконання протоколу №12 від 17.10.2017 позапланового
засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА

04-02-61

Про запрошення Колесник Т.В. на засідання молодіжної ради 19.10.2017 о
14-00

01/271

Щодо проведення навчання та підвищення кваліфікації у сфері публічних
закупівель

5001/0/05-61/3-17

Щодо опрацювання проекту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2018
рік"
Запрошення на позачергове засідання державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА 20.10.2017 о 14-30

б/н

Дата
надходження
документу
20.10.17

Дата створення
документу

Номер документу

Назва документу

Міжрегіональне управління
національного агенства України з
питань державної служби в Одеській,
Миколаївській та Херсонській
областях, АРК та м.Севастополі
Департамент соціального захисту
населення ОДА
Мінрегіон

285/ТО03-26

Про надання роз"яснень щодо присвоєння рангів державним службовцям та
співвідношення рангів із спеціальними званнями

20.10.17

19.10.17

б/н

29.09.17

Виконавчий комітет Южноукраїнської
міської ради

15/02-34/3047

23.10.17

23.10.17

Доручення

23.10.17

17.10.17

23.10.17

13.10.17

Миколаївський обласний шкірновенерологічний диспансер
Миколаївської обласної ради
Обласна офтальмологічна лікарня

23.10.17

23.10.17

Телефонограма про надання матеріалів до засідання обласної тимчасової
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
Щодо забезпечення пропорційного співфінансування з місцевих бюджетів
відповідних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку
(ДФРР)
Про обстеження виробничих майданчиків підприємств, які здійснюють
діяльність, пов"язану з виконанням операцій з брухтом кольорових та
чорних металів
Щодо забезпечення виконання протоколу позапланового засідання
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА від 20.10.2017
№13
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. за
адресою: м.Миколаїв, вул.Садова, 18/6
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна для
встановлення торгівельного автомату, що відпускає продовольчі товари
(кава)
Про проведення навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців, які не підвищували кваліфікацію
протягом останніх 3 років

20.10.17

04.10.17

23.10.17

23.10.17
24.10.17

20.10.17
11.10.17

24.10.17

25.09.17

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

05/22-8617

24.10.17

23.10.17

6.2-6/3694

24.10.17

24.10.17

Головне територіальне управління
юстиції у Миколаївській області
РЛП "Тилігульський"

19.10.17

Джерело інформації

Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, усатнов і організацій
Департамент фінансів ОДА
Мінрегіон

7/19-10582

5042/0/05-61/3-17

918/1

01-12-546

344/04-10/17

043-20/3058
7/19-10835

205

Про внесення змін до розпису обласного бюджету на 2017 рік
Факсограма щодо розміщення на онлайн-платформі відповідних
інформаційних табличок (наклейок) на об"єктах, що фінансуються із
залученням коштів ДФРР
Щодо участі у XV Міжнародному форумі "Паливно-енергетичний комплекс
України: сьогодення та майбутнє" з 7 по 9 листопада 2017 року в м.Києві
Про результати спільної перевірки стану правової роботи та систематизації
законодавства
Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату водопостачання,
електроенергії, природного газу, податку на землю

Дата
надходження
документу
24.10.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

21.08.17

Львівська ОДА

5/7-6187/0/2-17/1-11

Щодо участі в XVII Міжнародному економічному форумі "Львівщина локомотив промислової революції в Україні", що проходитиме у м.Львові 2627 жовтня 2017 року
Про надання пропозицій щодо передачі автомобіля
Шістнадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017
роки "Миколаївщина-2017"
Щодо можливих кібератак
Про фінансування в 2 половині жовтня 2017 року
Заявка на фінансування за 2-гу половину жовтня
Щодо візиту USAFE Band в Україні до м.Миколаєва 25.10.2017
Шістнадцята сесія сьомого скликання. Про інформацію щодо звільнення
директорів регіональних ландшафтних парків
Шістнадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до рішення
обласної ради від 25 листопада 2011 року №28
Запрошення на 26-й Міжнародний форум "Дні якості в Києві 2017" 08-10
листопада 2017 року та взяти участь у роботі Науково-практичної
конференції "Україна торує шлях до ЄС: як досягти
конкурентоспроможності підприємств і економіки" 09.11.2017
Телефонограма про проведення тематичногго короткотермінового семінару
на тему: "Державна регуляторна політика: застосування оновленої
методології проведення аналізу регуляторного впливу" 26.10.2017 о 9-00

24.10.17
24.10.17

23.10.17
12.10.17

Управління охорони здоров"я ОДА
Рішення Миколаївської облансої ради

15-4834-4
26

24.10.17
24.10.17
24.10.17
24.10.17
24.10.17

24.10.17
23.10.17
23.10.17
12.10.17

Облдержадміністрація
РЛП "Приінгульський"
РЛП "Кінбурська коса"
Координатор USAFE Band в Україні
Рішення Миколаївської обласної ради

4965/0/05-47/3-17
97
152
б/н
31

24.10.17

12.10.17

Рішення Миколаївської обласної ради

30

24.10.17

28.09.17

ГО "Українська асоціація досконалості
та якості"

119

24.10.17

24.10.17

Облдержадміністрація

24.10.17

23.10.17

Департамент фінансів ОДА

24.10.17

20.10.17

61220/17-200-640

24.10.17

19.10.17

24.10.17

19.10.17

Посольство України у Королівстві
Норвегія
Міжвідомча комісія з питань захисту
прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню
підприємств КМУ
Прокуратура АРК

24.10.17

17.10.17

Мінекономрозвитку

4312-05/36968-06

24.10.17

12.10.17

Рішення Миколаївської обласної ради

2148/70-05-58/6-17

041-23/3072

8994/0/2-17

05-395вих-17

29

Про проведення короткотермінового семінару з питання основних вимог і
підходів до формування обласного бюджету на 2018 рік
Щодо робочої поїздки Посла України в Королівстві Норвегія до м.Берген 810 листопада 2017 року
Щодо створення "гарячих ліній" з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств та визначення
відповідальних осіб за роботу "гарячих ліній"
Про надання інформації щодо переліку майна Миколаївської ОДА, яке
залишилося на тимчасово окупованій території АРК та м.Севастополя
Щодо створення Торгових домів в Україні та Азербайджанській Республіці
Шістнадцята сесія сьомого скликання. Про надання згоди на безоплатну
передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних
громад області

Дата
надходження
документу
25.10.17

Дата створення
документу
24.10.17

25.10.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Доручення

5066/0/05-61/3-17

20.10.17

Мінекономрозвитку

3212-07/37521-03

25.10.17
25.10.17

29.08.17
24.10.17

ТОВ "Миколаївський хлібзавод №1"
Облдержадміністрація

25.10.17

18.10.17

Протокол

25.10.17

24.10.17

РЛП "Тилігульський"

204

25.10.17

23.10.17

Профспілкова організація ДП
"Миколаївський суднобудівний завод"

56/и

25.10.17

19.10.17

РЛП "Приінгульський"

25.10.17
25.10.17

24.10.17
19.10.17

Облдержадміністрація
Прем"єр-міністр України

1660/0/05-22/2-17
39754/1/1-17

26.10.17

25.10.17

Облдержадміністрація

1661/0/05-26/2-17

Про надання пропозицій щодо питань, з яких мають бути проведені
консультації з громадськістю в 2018 році
Про надання інформації щодо вільних нежитлових будинків та приміщень,
що не використовуються і можуть бути об"єктами оренди, а також цілісних
майнових комплексів державних підприємств для включення їх до переліку
потенційних об"єктів оренди
Щодо підвищення цін на продукцію масових сортів
Про направлення Методичних рекомендацій щодо організації та ведення
діловодства з мобілізаційних питань
Протокол засідання координаційної ради при облдержадміністрації з питань
реалізації Програми охорони довкілля та раціонального
природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки та обласної
Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року
Заявка на фінансування в жовтні 2017 року на оплату бензину та оплату за
ноутбук
Щодо організації зустрічі з представниками трудового колективу до
10.11.2017 для обговорення та допомоги у вирішенні проблемних питань
заводу
Щодо нарахування і виплати надбавки за рахунок економії коштів на оплату
праці
Щодо участі у семінарі в ОРІДУ НАДУ
Про активізацію роботи щодо припинення незаконної діяльності з роздрібної
реалізації скрапленого газу
Лист компанії GBS Group від 18.10.2017 №АЗ-2011403 щодо участі у
міжнародній спеціалізованій програмі "Сучачний HR - керівник: ефективна
система управління персоналом в організації. Корпоративна дисципліна", яка
буде проходити 28.11.2017 до 02.12.2017 в місті Ніцца, Франція

26.10.17

26.10.17

Миколаївська обласна рада

26.10.17

12.10.17

Народний депутат України Недава О.А.

26.10.17

25.10.17

Доручення

26.10.17

25.10.17

Миколаївська обласна рада

26.10.17

23.10.17

Управління охорони здоров"я ОДА

01.3-04/449
2146/15-05-28/6-17
2

96

914-03/05-17

274/2-232
5085/0/05-61/3-17
375-03/05-17
17-4829-4

Про надання пропозицій щодо зняття рішень обласної ради з контролю та у
разі виконання рішення про передачу - копію акту приймання-передачі
Про надання інформації щодо здійснення природоохоронних заходів
Про забезпечення виконання протоколу №8 від 19.10.2017
черговогозасідання регіональної комісії ТЕБ
Про реєстр нерухомого майна та стан державної реєстрації права власності
на об"єкти нерухомого майна
Щодо винесення на розгляд чергової сесії обл.ради питання про списання з
обліку обладнання, що знаходиться на балансі Мик.обл.клінічної лікарні
Мик.обл.ради

Дата
надходження
документу
26.10.17

Дата створення
документу

26.10.17

25.10.17

КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції"
Миколаївської обласної ради
Доручення

26.10.17

05.10.17

Постанова ВРУ

26.10.17

25.10.17

ГО "Асоціація учасників та інвалідів
АТО"

26.10.17

25.10.17

Облдержадміністрація

26.10.17

23.10.17

Миколаївська обласна рада

26.10.17

25.10.17

Доручення

27.10.17

26.10.17

План

27.10.17

27.10.17

Департамент фінансів ОДА

27.10.17

26.10.17

Департамент соціального засхисту
населення ОДА

30.10.17

27.10.17

Мінекономрозвитку

30.10.17

26.10.17

30.10.17

25.10.17

Віце-прем"єр-міністр України Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Мінсоцполітики

26.10.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

238

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції" Миколаївської обласної ради за 9 місяців 2017 року
Щодо підготовки звіту про виконання у 2017 році Програми соцеконом.розвитку Мик.обл.на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та
забезпечення підготовки проекту Програми соц-економ.розвитку Мик.обл.на
2018-2020 р
Про звернення Верховної Ради України до парламентів держав-членів
Міжпарламентського Союзу щодо бойкоту ініційованої російськими
парламентаріями 137-ї Асамблеї Міжпарламентського Союзу (м.СанктПетербург)
Запрошення на презентацію-відкриття третього Бізнес-інкубатору для
учасників АТО та ВПО, яка відбудеться 27.10.2017 о 16-00 в приміщенні
конференц-зали RAZIOTEL (Нікотель)
Щодо участі у навчанні з підвищення кваліфікації за професійними
програмами в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при
Президентові України у жовтні-листопаді
Щодо здійснення аналізу на предмет доцільності прийняття нових,
продовження строків існуючих або зняття з контролю виконаних чи
неактуальних обласних програм
Щодо реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області
на період до 2020 року
План основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією у листопаді
2017 року
Лист Мінфіну від 28.09.2017 №05110-14-8/26138 "Щодо зміни до бюджетної
класифікації"
Про надання інформаційних матеріалів про виконання Програми зайнятості
населення Миколаївської області на період до 2017 року та до проекту
Програми зайнятості населення Миколаївської області на середньостроковий
період (до 2022 року)
Щодо проведення форуму космічних, супутникових і телекомунікаційних
технологій "Global SatShow - 2017" у період з 9 по 10 листопада 2017 року у
м.Стамбул (Туреччина)
Лист Мінрегіону від 04.10.2017 №12/20-31-2528 щодо напрямків
використання додаткових надходжень місцевих бюджетів
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Щодо розроблення територіальних та місцевих програм зайнятості
населення
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Лист Інституту професійних кваліфікацій від 09.10.2017 №41 про
започаткування нового проекту ІПК - "Кваліфікаційна мапа України"
Про надання пропозицій до плану роботи Комітету сприяння зайнятості
населення на 2018 рік
Про надання пропозицій щодо формування квоти імміграції на 2018 рік по
Миколаївській області
Щодо надання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та
робітничих кадрах на ринку праці на 2018-2021 роки
Щодо Генералізованої системи преференцій США
Про вжиття заходів до підготовки звіту про чисельність працюючих та
військово-зобов"язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і
професій за 2017 рік
Щодо надання сприяння у проведенні ІІ Міжнародного фестивалю
повітряних зміїв "Tryhutty International Kite Festival - 2018"

