Дата
надходження
документу
01.11.17
01.11.17
01.11.17

Дата створення
документу

01.11.17
01.11.17
01.11.17

01.11.17
01.11.17
01.11.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Первомайська селищна рада Вітовського району
Мик.обл.
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Приінгульський"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

02.11.17

01.11.17

Контактний центр Миколаївської області

02.11.17

31.10.17

ФОП Курдов І.Д.

02.11.17

27.10.17

КП "Миколаївкнига"

02.11.17
02.11.17

25.10.17
01.11.17

ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"
РЛП "Кінбурська коса"

10-01/1489
158

02.11.17

27.10.17

Миколаївська обласна рада

928-03/05-17

02.11.17

31.10.17

Миколаївська обласна рада

936-03/05-17

02.11.17

30.10.17

02.11.17

25.10.17

02.11.17

31.10.17

03.11.17

01.11.17

Профспілкова організація ДП "Суднобудівний завод
64/и
ім.61 комунара"
Управління у справах фізичної культури і спорту
759
ОДА
Облдержадміністрація
2192/15-05-28/617
Миколаївська обласна рада
1988-20-05-17

03.11.17

01.11.17

ПП "Форкіс-Н"

01.11.17
01.11.17
26.10.17

Джерело інформації

Номер
документу
165
166
/06-03/1153
167
98
164
201/01

б/н

3-1/114

98

Назва документу

Про фінансування у листопаді 2017 року на оплату оренди приміщення
Про фінансування у листопаді 2017 року на оплату обладнання
Про делегування представника до складу робочої комісії
Про фінансування у листопаді 2017 року на господарські товари
Про фінансування у листопаді 2017 року
Про фінансування у листопаді 2017 року на оплату електроенергії та оплату
оренди
Про надання інформації щодо переліку питань, які належать до повноважень
регіональної робочої групи з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств при ОДА
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частини
нежитлових вбудованих приміщень одноповерхової будівлі аптеки №149
Очаківської ЦРА №11 - філія ПКВО "Фармація"
Щодо погодження договору оренди нежитлових приміщень з ФОП
Строчинським І.В.
Щодо оформлення договірних відносин з ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Щодо затвердження довідки про зміни тимчасового розпису спец.фонду
обласного бюджету на 2017 рік по власним надходженням
Про надання пропозицій щодо питань, які планується винести на розгляд
сесії обласної ради у наступному році (на 2018 рік)
Про надання інформації про діяльність суб"єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл., які фінансуються за
рахунок обласного бюджету
Щодо проведення мітингу біля ОДА 01.11.2017
Про вирішення питання подальшого функціонування спортивного містечка
м.Миколаєва
Про вжиття заходів з питань військового обліку та бронювання
Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку
на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017"
Конкурсна документація на участь у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки об"єкта оцінки: нежитловий об"єкт
(аптечні склади) за адресою: м.Миколаїв, вул.295-ї Стрілецької дивізії, 79

Дата
надходження
документу
03.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

02.11.17

ТОВ "Центр-Приват-Експерт"

03.11.17

01.11.17

Компанія GBS Group

03.11.17

02.11.17

03.11.17

01.11.17

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"
Доручення

03.11.17

31.10.17

Мінекономрозвитку

03.11.17

20.10.17

03.11.17

01.11.17

Управління каналів Інгулецької зрошувальної
системи
Облдержадміністрація

06.11.17

02.11.17

Мінекономрозвитку

06.11.17

03.11.17

Міністерство закордонних справ України

06.11.17
06.11.17

03.11.17
01.11.17

Департамент соціального захисту населення ОДА
Управління охорони здоров"я ОДА

06.11.17

02.11.17

Посольство України в Турецькій Республіці

06.11.17

03.11.17

Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА

06.11.17

02.11.17

Департамент соціального захисту населення ОДА

06.11.17
06.11.17
07.11.17
07.11.17

31.10.17
06.11.17
07.11.17
06.11.17

КП "Госптехобслуговування"
Департамент фінансів ОДА
РЛП "Приінгульський"
РЛП "Тилігульський"

07.11.17

07.11.17

ДК "Укроборонпром"

Номер
документу

Назва документу

12

Документи для участі у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності для
наступних об"єктів приватизації: нежитловий об"єкт (аптечні склади) за
адресою: м.Миколаїв, вул.295-ї Стрілецької дивізії, 79

А3-2119453

Щодо проведення міжнародної спеціалізованої програми "Сучасні технології
ефективного керівництва" з 10 по 16 грудня 2017 року в Буенос-Айрісі
(Аргентина)
Щодо прискорення передачі в оренду майнового комплексу (м.Миколаїв,
вул.Погранична, 76)
Щодо створення робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
Про надання пропозицій до проекту розпорядження КМУ "Про
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року"
Документи щодо організації бронювання фахівців на період моболізації та на
воєнний час
Електронна пошта. Про проведення тренінгу з питань запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів 05.12.2017
Щодо навчання з 12.02 по 24.02.18 в Японії

251-2017
5225/0/05-61/317
3611-06/3897607
05/540

1522/0/05-11/217
4005-05/3927503
713/17-110-1081 Щодо надання звіту про найсуттєвіші заходи міжнародного характеру 2017
р.
1262-01-09
Щодо заборгованості із з/п працівникам підприємств області
17-5002-4
Про внесення на розгляд чергової сесії облради питання щодо списання з
обліку обладнання , що заходиться на балансі Миколаївського обласного
онкодиспансера
61310/17-216- Щодо "Зустрічі автовиробників" у Турецькій Республіці
2791/6
633/01-07-25 Електронна пошта. Про надання пропозицій для узагальненої довідки до
проекту рішення засідання комісії ТЕБ
2589/09
Про надання пропозицій до Плану першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру у Миколаївській області на 2018 рік
40
031-09/3220
108
219

Про надання фінансової звітності підприємства за 9 місяців 2017 року
Про надання інформації щодо очікуваного виконання планів
Про фінансування в 1 половині листопада 2017 року
Заявка на фінансування в листопаді 2017 року на оплату періодичних видань

UOP008-10239 Електронна пошта. Щодо візиту представників компанії Delphi (США) до
Херсону

Дата
надходження
документу
07.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

07.11.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

07.11.17

07.11.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

07.11.17

06.11.17

Регіональне представництво проекту "Київський
Діалог"

07.11.17
07.11.17

06.11.17
06.11.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
РЛП "Тилігульський"

07.11.17

07.11.17

РЛП "Тилігульський"

07.11.17
07.11.17
07.11.17

06.11.17
06.11.17
02.11.17

РЛП "Тилігульський"
РЛП "Кінбурська коса"
Розпорядження голови ОДА

07.11.17

01.11.17

Розпорядження голови ОДА

07.11.17

01.11.17

Розпорядження голови ОДА

07.11.17

03.11.17

Облдержадміністрація

07.11.17

01.11.17

Національна служба посередництва і примирення
Відділення в Миколаївській області

07.11.17

без дати

Генеральний Консул Республіки Польща в Одесі

07.11.17

02.11.17

Миколаївська обласна рада

08.11.17

03.11.17

ГУДКСУ у Миколаївській області

Номер
документу

Назва документу

Про фінансування у листопаді 2017 року на придбання предметів та
обладнання довготривалого використання
175
Про фінансування у листопаді 2017 року на заробітну плату, оплату
електроенергії та податку на землю
079/11
Електронна пошта. Про проведення дводенного навчально-практичного
семінару на тему: "Залучення зовнішнього фінансування для проектів
розвитку міської інфраструктури", що відбудеться 17-18 листопада 2017
року
174
Щодо внесення змін до річного розпису кошторису
216
Заявка на фінансування в листопаді 2017 року на оплату телекомунікаційних
послуг та інтернету, оплату страхування
218
Заявка на фінансування в листопаді 2017 року на оплату телефону та оплату
оренди
215
Заявка нан фінансування в листопаді 2017 року на заробітну плату
162
Заявка на фінансування за 1-шу половину листопада
433-р
Електронна пошта. Про надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування пільгами з оподаткування підприємству громадської
організації інвалідів
431-р
Електронна пошта. Про надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування підприємству громадської організації інвалідів
430-р
Електронна пошта. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з
проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ,
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
2217/11-05-28/6- Електронна пошта. Про стан виконавської дисципліни за період з 20 вересня
15
по 20 жовтня 2017 року
03-14/02-168 Інформація про стан соціалньо-трудових відносин та хід врегулювння
колективних трудових спорів (конфліктів) в Миколаївській області у жовтні
2017 року
б/н
Запрошення з нагоди Національного свята Республіки Польща - Дня
Незалежності 10.11.2017 о 18-00
2017-09-05-17 Лист прокуратури АРК №04/1-2708вих-17 від 25.10.2017 стосовно надання
переліку майна, яке залишилось на тимчасово окупованій території АРК та
м.Севастополя
13-09/7368
Щодо виділення коштів з обласного бюджету для забезпечення
повноцінності та безперервності бюджетного процесу та поліпшення
матеріально-технічної бази шляхом внесення змін до Програми
економічного та соціалньгго розвитку Мик.обл.на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017"
176

Дата
надходження
документу
08.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

03.11.17

Облдержадміністрація

08.11.17

03.11.17

Управління з питань молоді та туризму ОДА

08.11.17

02.11.17

Громадська рада при Миколаївській ОДА

08.11.17

03.11.17

Управління культури, національностей та релігій
ОДА

08.11.17

01.11.17

ДК "Укроборонпром"

UOP9.11-10075

08.11.17

25.10.17

Облдержадміністрація

5084/0/05-58/317

08.11.17

07.11.17

Облдержадміністрація

2239/15-05-28/617

08.11.17

06.11.17

Мінекономрозвитку

08.11.17

03.11.17

Мінекономрозвитку

08.11.17

06.11.17

09.11.17

08.11.17

Головне територіальне управління юстиції у
Миколаївській області
Баштанська міська рада Баштанського району
Миколаївської області

09.11.17

09.11.17

КП "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції"

Номер
документу

Назва документу

2225/09-05-58/6- Про надання пропозицій до засідання колегії облдержадміністрації у IV
17
кварталі 2017 року
478/03-02/17 Щодо виділення коштів обласного бюджету на 2018 рік для
співфінансування проекту
36
Щодо сприяння залученню інвестицій до економіки Миколаївської області
1639/01-10

Щодо винесення на розгляд чергової сесії обласної ради питання "Про
надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м.Миколаїв, вул.Декабристів 34/1 та перебуває в
оперативному управлінні Державної інспекції по охороні пам"яток культури
в Миколаївській області" та питання "Про надання згоди на списання
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області, яке розташоване за адресою: м.Миколаїв, вул.Лягіна,
5 та перебуває в оперативному управлінні Миколаївського обласного
краєзнавчого музею"
Щодо погодження кандидатур до складу комісії з питань створення
території, найбільш привабливої для залучення інвестицій на базі ДП
"Миколаївський суднобудівний завод"
Службова записка щодо підготовки проекту розпорядження голови
облдержадміністрації "Про встановлення моболізаційних завдань
(замовлень) у сфері виробництва та продажу лікарських засобів і виробів
меди
Перспективний план перевірки стану мобілізаційної готовності органів
управління, підприємств, установ та організацій Миколаївської області
комісієо облдержажміністрацї на 2018-2020рр
Щодо навчальної програми "EXPORTE REVOLUTION. Ukraine"

4602-05/3968306
3301-05/39671- Про надання інформації щодо проведення аналізу структури публічних
03
закупівель в розрізі товарних груп
6.2-6/3818
Про надання пропозицій до Плану реалізації правопросвітницького проекту
"Я маю право!"
599/05-08
Про надання документів на розгляд та отримання висновку проектної заявки,
що може реалізовуватись за рахунок коштів , що передбачені на розвиток
інфраструктури ОТГ
277-2017
Про внесення змін до договору оренди

Дата
надходження
документу
09.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

18.10.17

ПП "Харвест 12"

б/н

09.11.17

07.11.17

ФОП Мінаков Г.А.

б/н

09.11.17

08.11.17

ПКВО "Фармація"

09.11.17

09.11.17

10.11.17

05.10.17

Головне територіальне управління юстиції у
Миколаївській області
Закон України

10.11.17

08.11.17

Облдержадміністрація

10.11.17

09.11.17

Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА

10.11.17

04.10.17

Закон України

13.11.17

10.11.17

Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА

13.11.17

10.11.17

Одеський національний економічний університет

13.11.17

13.11.17

Облдержадміністрація

13.11.17

02.11.17

13.11.17

26.10.17

Назва документу

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - частина нежитлових
вбудованих приміщень на другому поверсі трьохповерхової будівлі
Первомайської ЦРА №65 - філії ПКВО "Фармація" за адресою: Мик.обл.,
м.Первомайськ, вул.Шевченка,2
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - нежитлове приміщення
одноповерхової будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул.Набережна, 29 (на
балансі КЗК "Миколаївський обласний краєзнавчий музей"

Копія листа-відповіді Квартирно-експлуатаційного відділу м.Миколаєва від
25.10.2017 №3335 (щодо проведеної перевірки обстеження нерухомого
майна від 19.09.2017)
6.2-6/11
Електронна пошта. Про проведення семінару для юрисконсультантів та
інших зацікавлених працівників 10.11.2017 о 10-00
2157-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та
Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом
України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у
сфері науки та технологій
2255/12-05-28/6- Електронна пошта. Про надання інформації щодо необхідності проведення
17
перерозподілу видатків в межах кошторисних призначень та плану
асигнувань на грудень 2017 року
643/01-07-25 Електронна пошта. Про надання уточнених відомостей та пропозицій щодо
віднесення суб"єктів господарювання до Зведеного переліку
2152-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Латвійської Республіки про здійснення оплачуваних
видів діяльності членами сімей працівників дипломатичних представництв та
консульських установ
645/01-07-23 Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану роботи регіональної
комісії з питнаь ТЕБ на 2018 рік
01-18/1342
Запрошення Машкової Л.П. взяти участь у DOBRE BOOST МИКОЛАЇВ:
Нові можливості економічного розвитку для об"єднаних територіальних
громад, що відбудеться 30 листопада - 1 грудня 2017 року в м.Миколаєві
934/06-01

2195/11-05-58/6- Електронна пошта. Про надання інформації щодо виконання розпоряджень
16
та протокольних доручень голови облдержадміністрації
Програма "U-LEAD з Європою"
б/н
Електронна пошта. Навчальний тренінг з управління проектним циклом,
який відбудеться 22-24 листопада 2017 року в м.Полтава
Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих
297/14
Інформаційний бюлетень №9-10 (236-237) вересень, жовтень 2017р.
підприємств України

Дата
надходження
документу
13.11.17

Дата створення
документу
08.11.17

13.11.17

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

Миколаївський обласний військовий комісаріат

1/7173/1

Про проведення показового інструкторсько-методичного заняття з питань
організації управління оповіщенням, прийомом та поставкою мобілізаційних
ресурсів до підрозділів територіальної оборони, яке відбудеться 23.11.2017

08.11.17

Миколаївський обласний військовий комісаріат

1/7173

Про проведення показового інструкторсько-методичного заняття з питань
організації управління оповіщенням, прийомом та поставкою мобілізаційних
ресурсів до підрозділів територіальної оборони, яке відбудеться 23.11.2017

13.11.17

03.11.17

ФДМУ

10-19-20708

13.11.17

09.11.17

Мінрегіон

7/31-12098

13.11.17

17.10.17

Міжнародний виставковий центр

13.11.17

02.11.17

Національний банк України

61-0015/74759

13.11.17

09.11.17

Розпорядження голови ОДА

445-р

13.11.17

10.11.17

Департамент фінансів ОДА

043-20/3304

13.11.17

08.11.17

Доручення

14.11.17

14.11.17

Мінекономрозвитку

14.11.17

13.11.17

Облдержадміністрація

5382/0/05-61/317
3222-06/4129806
б/н

14.11.17
14.11.17

14.11.17
14.11.17

14.11.17

14.11.17

РЛП "Кінбурська коса"
Управління захисту економіки у Миколаївській
області Департаменту захисту економіки
РЛП "Тилігульський"

174
5681/39/113/0117
222

14.11.17

10.11.17

РТПП Миколаївської області

14.11.17

10.11.17

Мінекономрозвитку

Щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 19 березня
2002 року №267 та формування переліку об"єктів державної власності, що
підлягають приватизації у 2018 році
Про надання затверджених планів-графіків з підготовки та проведення
реєстрації агенцій регіонального розвитку в регіоні
Щодо проведення XVI Міжнародного промислового форуму - 2017 з 21 по
24 листопада 2017 року в м.Києві
Про припинення приймання поштової кореспонденції, надісланої до
Управління Національного банку України в Миколаївській області у зв"язку
з ліквідацією
Про проведення допорогових закупівель товарів і послуг з використанням
електронної системи закупівель ProZorro
Про надання інформації щодо очікуваного виконання видатків загального та
спеціального фонду обланого бюджету за 2017 рік та проектні показники
власних надходжень бюджетних установ на 2018 рік
Про забезпечення розроблення Програми зайнятості населення
Миколаївської області на період до 2020 року
Електронна пошта. Щодо недоцільності інформування про виконання
Полрядку формування та реалізації дивідентної політики держави
Електронна пошта. Про надання пропозицій в план основних заходів, що
проводяться ОДА у грудні 2017 року
Заявка на фінансування за 1-шу половину листопада 2017 року
Про надання інформації щодо місця зберігання нафтопродуктів суб"єктами
господарської діяльності на території Миколаївської області
Заявка на фінансування в листопаді 2017 року на оплату комунальних послуг
та податку на землю
Щодо візиту бельгійської делегації до Миколаївської області в травні 2018
року
Щодо навчальної програми "EXPORT REVOLUTION. Ukraine"

487-01/П

1296/13
4602-05/4091006

Дата
надходження
документу
14.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

30.10.17

ПКВО "Фармація"

14.11.17

07.11.17

Мінекономрозвитку

14.11.17

14.11.17

Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА

15.11.17

15.11.17

ПКВО "Фармація"

15.11.17

13.11.17

РЛП "Тилігульський"

15.11.17

15.11.17

КП "Миколаївська обласна друкарня"

15.11.17
15.11.17
16.11.17

13.11.17
08.11.17
без дати

16.11.17

15.11.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Кінбурська коса"
Представництво японської міжнародної компанії
"Марубені Корпорейшн" в м.Києві
Головне управління Національної поліції в
Миколаївській області Врадіївський відділ поліції

16.11.17

15.11.17

ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр
МОЗ України"

16.11.17

16.11.17

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

16.11.17
16.11.17

13.11.17
09.11.17

Облдержадміністрація
КП "Миколаївська обласна друкарня"

Номер
документу

Назва документу

Щодо передачі на баланс підприємства двох автомобілів: ВАЗ-11173 та ВАЗ21112, що перебувають на балансі КП "Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції"
3903-05/39928- Щодо підтримки звернень ініціаторів створення індустріальних парків, щодо
06
включення їх в Реєстр індустріальних (промислових) парків при наявності
підведеної до меж відповідних індустріальних парків об"єктів інженерної
інфраструктури
649/02-07-23 Запрошення на засідання обласної інвентаризаційної комісії з проведення
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 17.11.2017 о 1330
1003/06-01
Роз"яснення щодо встановлення автономного опалення на об"єкті оренди,
що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт Братське,
вул.(Живковича) Клмсомольська, 5
221
Копії документів Захарчука В.В., прийнятого на військову службу за
контрактом
308
Копія Протоколу загальних зборів трудового колективу підприємства від
13.11.2017 та копія Зверення трудового колективу КП "Миколаївська
обласна друкарня" до Миколаївської обласної ради та Миколаївської ОДА
916/01

Заявка на фінансування за листопад 2017 року
Заявка на фінансування за листопад 2017 року
Щодо проведення робочої зустрічі в рамках обговорення можливостей
співробітництва
10680/62-2017 Вимога слідчого про надання інформації за фактом привласнення коштів,
виділених з резервного фонду Миколаївського обласного бюджету на
монтаж та будівництво об"єктів водомережі с.Захарівка Врадіївського
району Миколаївської області
14/05-1926
Щодо вилучення майна з переліку майна, переданого в безоплатне
користування та внесення змін до договору позички №1 від 21.01.2013 у
зв"язку зі списанням зазначеного майна
373/07-10/17 Запрошення на відкриття навчання за програмою тематичного
короткотермінового семінару "Організація діяльності служби державної
охорони природно-заповідного фонду в регіональних ландшафтних парках
Миколаївщини", яке відбудеться 21.11.2017 о 10-00
170
151
б/н

572
300

Про перегляд грифів секретності документів
Лист-відмова від оренди ТОВ "Платьожка" від 07.11.2017 №29

Дата
надходження
документу
16.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

14.11.17

Миколаївська обласна рада

2070-18-05-17

Лист обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої
діяльності №128 від 06.11.2017 стосовно вирішення питання забезпечення
обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої
діяльності іншими приміщеннями
Щодо погодження контракту з керівником Миколаївського базового
медичного коледжу в частині "додаткової оплати керівникам вищих
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, учні яких проживають у
гуртожитках"
Про надання документів на затвердження (згідно Договору оренди
нерухомого майна з ФОП Шевченко Д.М.)
Інформаційна довідка про стан забезпечення доступності для маломобільних
груп населення в аптеках ПКВО "Фармація", які розташовані у м.Миколаєві

16.11.17

09.11.17

Департамент соціального захисту населення ОДА

16.11.17

16.11.17

ПКВО "Фармація"

1018/06-01

16.11.17

16.11.17

ПКВО "Фармація"

1013/01

16.11.17

09.11.17

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

16.11.17

06.11.17

Мінекономрозвитку

16.11.17

13.11.17

Мінекономрозвитку

16.11.17

16.11.17

Департамент фінансів ОДА

16.11.17

15.11.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

16.11.17

02.11.17

РЛП "Тилігульський"

16.11.17

13.11.17

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

44204/1/1-17

16.11.17

13.11.17

Торгово-промислдова палата України

3613/02.1-103

16.11.17

13.11.17

17.11.17

08.11.17

Обласна спеціалізована дитячо-юнацька сортивна
школа олімпійського резерву з вітрильного спорту
"Обласний яхт-клуб"
Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду"

2692/01

Щодо забезпечення виконання Плану заходів з реалізації домовленостей,
досягнутих у ході офіційного візиту Президента Турецької Республіки
Р.Т.Ердогана в Україну
3903-05/39771- Щодо організації бізнес-турів для потенційних інвесторів та надання
06
пропозицій
3904-05/41114- Щодо моніторингу здійснення державно-приватного партнерства
03
031-09/3353 Про надання інформації про стан соціально-економічного розвитку
Миколаївської області за останній звітний період
180
Про фінансування в листопаді 2017 року на оплату тех.обслуговування
автотранспорту, господарські товари та запасних частин для автотранспорту
43461/2/1-17

212/1

157

Щодо затвердження змін до Розшифровки до кошторису видатків РЛП
"Тилігульський" на 2017 рік по обласному цільовому фонду охорони
навколишнього природного середовища
Про розгляд звернення народного депутата України Ільюка А.О. від
01.11.2017 №354/128 щодо внесення змін до розпоряджень КМУ від
11.05.2017 №310-р та від 12.07.2017 №463-р по коду бюджета міста
Миколаєва
Щодо проведення міжнародної конференції "Innovation in Agrofood and
Logistics" 12.12.2017 в м.Роттердам (Нідерланди)
Щодо погодження договору оренди нерухомого майна від 13.10.2017 з
Севрюковим М.В.

CBA/MCU/2017 Про запрошення на заключну оглядову зустріч Проекту "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - ІІІ" 21.11.2017 в м.Києві

Дата
надходження
документу
17.11.17

Дата створення
документу
06.11.17

17.11.17

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

Пофспілкова організація ДП "СБЗ ім.61 комунара"

66/и

17.11.17

Департамент соц.захисту населення ОДА

б/н

17.11.17

01.11.17

49

17.11.17

15.11.20

Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду"
Розпорядження голови ОДА

Про проведену акцію протесту 01.11.2017 під будівлею Миколаївської ОДА Резолюція мітингу
Елеутронна пошта. Телефоногорама про надання інформації на засідання
міжвідомчої робочої групи з дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати
Щодо співпраці у напрямку розвитку громад Миколаївської області

17.11.17

без дати

Миколаївський клуб директорів

17.11.17

14.11.17

ТОВ "Миколаївський хлібзавод №1"

17.11.17

10.11.17

Арбітражний керуючий Пляка С.В.

17.11.17

14.11.17

Миколаївська обласна рада

17.11.17

10.11.17

17.11.17

03.11.17

17.11.17

07.11.17

Український національний комітет Міжнародної
Торгової Палати (ІСС Ukraine)
Головне територіальне управління юстиції у
Мик.обл.
Мінрегіон

17.11.17

09.11.17

Мінекономрозвитку

17.11.17

23.10.17

ПАТ "Приватбанк"

20.11.17

14.11.17

Доручення

20.11.17

09.11.17

Компанія GBS Group

20.11.17

20.11.17

Фізична особа Родіна К.В.

452-р

б/н

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 09
листопада 2017 року № 445-р "Про проведення допорогових закупівель
товарів і послуг з використанням електронної системи закупівель ProZorro"

Щодо проведення "Ярмарку НКД до Всесвітнього Дня Конкуренції"
05.12.2017 з 16-00 до 20-00
01.3-04/667
Щодо підвищення відпускних цін на продукцію від 4% до 4.9% або 30-40
копійок на одиницю виробу
02-01/140
Про надання відомостей про реєстрацію ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" як
об"єкта/суб"єкта інвестиційної діяльності
914-03/05-17 Про надання пропозицій щодо зняття рішень обласної ради з контролю та
щодо виконання рішення обласної ради від 11.03.2016 №19
450
Щодо презентації ІСС Ukraine в Миколаївській області, проведення робочої
наради та підписання Меморандуму про співробітництво
2.3-02/5-1-270 Про стан виконання виконавчих докумнентів про стягнення заборгованості
по заробітній платі станом на 31.10.2017
7/31-11949
Щодо реєстрації на сайті та проходження курсу "Проектний аналіз та основ
проектного менеджменту для представників ОДА та ОТГ", які беруть участь
у підготовці проектів регіонального розвитку, а також членів конкурсних
комісій з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватись за рахунок коштів держ.бюджету (ДФРР, субвенція для
розвитку інфраструктури ОТГ, секторальна підтримка ЄС)
3901-05/40531- Щодо створення Національного контактного пункту з питань сприяння
06
просуванню Керівних принципів ОЕСР
б/н
Запрошення до співпраці в галузі державних закупівель енергосервісу
(ESCO)
5481/0/05-60/3- Щодо проведення заходів, в яких заплановано участь голови
17
облдержадміністрації
АЗ-2171995 Щодо проведення міжнародної спеціалізованої програми "Стратегічне
управління проектами. Сучасні підходи та методи" з 28 листопада по 02
грудня у Франції
б/н
Заявка на участь в аукціоні на нежитловий об"єкт м.Миколаїв,
вул.Легпроміська, 10а

Дата
надходження
документу
20.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

09.11.17

ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр
МОЗ України"

14/05-1893

20.11.17
20.11.17

18.10.17
20.11.17

Розпорядження КМУ
Департамент фінансів ОДА

781-р
043-20/3398

20.11.17

20.11.17

20.11.17
20.11.17

05.10.17
17.11.17

20.11.17
20.11.17

05.10.17
09.11.17

Регіональний фонд підтримки підприємництва в
Миколаївській області
Закон України
Віце-прем"єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Закон України
Миколаївська обласна рада

20.11.17

17.11.17

Доручення

20.11.17

07.11.17

Протокол наради

21.11.17

20.11.17

Миколаївська обласна рада

21.11.17

21.11.17

Доручення

21.11.17

21.11.17

Облдержадміністрація

21.11.17

21.11.17

Управління ЖКГ ОДА

21.11.17

21.11.17

Розпорядження голови ОДА

б/н
2155-VIII
43238/2/1-17

2163-VIII
2045-20-05-17

Назва документу

Про надання згоди на списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. та перебуває в
безоплатному користуванні згідно договору позички №1 від 21.01.2013 та
№4 від 26.04.2016
Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України
Про надання пояснень щодо причин зменшення власних надходжень
регіонально-ландшафтних парків на 2018 рік
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017р.
Про електронні довірчі послуги
Щодо організації та проведення ІІ Форуму об"єднаних територіальних
громад 04.12.2017 у м.Києві
Про основні засади забезпечення кібербезпеки України
Про розгляд звернення депутата обласної ради Демченко Т.В. стосовно
ініціювання проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій

5572/0/05-61/3- Щодо передплати інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента
17
України" на 2018 рік
б/н
Протокол наради за результатами зустрічі Прем"єр-міністра України
Гройсмана В.Б. з представниками всеукраїнських профспілок та
профоб"єднань
2112-03-05-17 Про надання уточненого Переліку цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна спільної
власності територ.громад сіл, селищ, міст Мик.обл., що може бути передано
в орендута копії пропозицій профільних органів управлінь ОДА, на підставі
яких він сформований
5621/0/05-61/3- Електронна пошта. Про надання пропозицій до перспективного плану роботи
17
ОДА на 2018 рік та пропозицій до плану дій ОДА на І квартал 2018 року
1879/0/05-22/2- Електронна пошта. Щодо проведення навчання у листопаді-грудні в НАДУ
17
при Президентові України
714/01-05
Електронна пошта. Про надання інформації про обсяги капітальних вкладень
на розвиток об"єктів житлово-комунального господарства за джерелами
фінансування
461-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансферів обласного бюджету
та розпорядження голови облдержадміністрації від 24 липня 2017 року №266р

Дата
надходження
документу
21.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

17.11.17

ГУ Пенсійного фонду України в Миколаївській
області

21.11.17

15.11.17

Фізична особа Запорожський М.В.

21.11.17

17.11.17

Нечаянська сільська рада Миколаївської області
Миколаївського району

21.11.17

21.11.17

Облдержадміністрація

21.11.17

15.11.17

Фізична особа Данильцев О.І.

21.11.17

16.11.17

Кабінет Міністрів України

21.11.17

20.11.17

Миколаївська обласна рада

22.11.17
22.11.17
22.11.17
22.11.17

21.11.17
17.10.17
22.11.17
21.11.17

РЛП "Кінбурська коса"
Міжнародний виставковий центр
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Мінрегіон

22.11.17

16.11.17

Мінекономрозвитку

22.11.17

16.11.17

КП "Миколаївська обласна друкарня"

22.11.17

17.11.17

Мінекономрозвитку

22.11.17

22.11.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

22.11.17

21.11.17

Розпорядження голови ОДА

Номер
документу

Назва документу

Про вирішення питання щодо можливості проведення звірки достовірності
виданих КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв" довідок для врахування їх
при призначенні (перерахунку) пенсій вказаним особам
б/н
Заявка на участь в аукціоні на нежитловий об"єкт м.Миколаїв,
вул.Легпроміська, 10а
595-04-08-17 Щодо відкликання проектної заявки та подача проектних заявок, що можуть
фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
2349/70-05-58/6- Електронна пошта. Про надання інформації для внесення відомостей до
17
Реєстру адміністративних послуг з урахуванням змін, які відбулись у
діючому законодавстві протягом останнього часу
б/н
Заявка на участь в аукціоні на нежитловий об"єкт м.Миколаїв,
вул.Легпроміська, 10а
45766/0/1-17 Протокол № 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств
від 09.11.2017
2146-16-05-17 Про звернення трудового колективу КП "Миколаївська обласна друкарня"
945/06

Заявка на фінансування за 2-гу половину листопада
Щодо проведення XVI Міжнародного промислового форуму-2017
Про виплату надбавки до посадового окладу за листопад 2017 року
Про надання проектів комунальної та державної форми власності, які
планується ввести в експлуатацію до кінця 2017 року
4602-05/41689- Щодо виставки-конференції безпілотних систем та технологій "UNMANNED
06
SYSTEMS EXHIBITION & CONFERENCE 2018", яка відбудеться у період з
25 до 27 лютого 2018 року у м.Абу Дабі (Об"єднані Арабські Емірати)
179
487-01/П
186
7/19-12650

Звернення трудового колективу КП "Миколаївська обласна друкарня"
Миколаївської обласної ради до Миколаївської обласної ради та
Миколаївської ОДА стосовно подальшої діяльності комунального
підприємства
4602-05/41987- Щодо міжнародної виставки та конференції з питань інтернету та
06
інформаційних технологій з 28 по 30 січня 2018 року
185
Про фінансування у листопаді 2017 року на предмети, матеріали, інвентар
309

479-р

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
30.08.2017 №322-р "Про утворення комісії з питань створення території,
найбільш привабливої для залучення інвестицій на базі ДП "Миколаївський
суднобудівний завод ім.61 комунара"

Дата
надходження
документу
22.11.17

Дата створення
документу
21.11.17

22.11.17

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

РЛП "Приінгульський"

113

21.11.17

РЛП "Тилігульський"

226

22.11.17

15.11.17

Депутат обласної ради Талпа М.В.

17

22.11.17

13.11.17

Миколаївська обласна рада

375-03/05-17

22.11.17
22.11.17

16.11.17
09.11.17

Компанія GBS Group Ltd
Витяг з протоколу засідання Урядового комітету

АЗ-2224285
42

22.11.17
22.11.17

21.11.17
22.11.17

РЛП "Приінгульський"
РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

23.11.17

21.11.17

Миколаївський базовий медичний коледж

23.11.17

23.11.17

Обласна офтальмологічна лікарня

23.11.17

14.11.17

Секретаріат КМУ

45082/1/1-17

23.11.17
23.11.17

22.11.17
22.11.17

ПКВО "Фармація"
ПКВО "Фармація"

1031/08
1036/01

23.11.17
23.11.17

18.10.17
21.11.17

23.11.17

15.11.17

23.11.17

23.11.17

Розпорядження КМУ
Державна екологічна інспекція у миколаївській
області
Віце-прем"єр-міністр України - Мніістр
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Миколаївська обласна рада

Про фіфнансування в 2 половині 2017 року на обслуговування оргтехніки та
відрядження
Заявка на фінансування в листопаді 2017 року на заробітну плату та оплату
елктроенергії
Щодо внесення змін до розпорядження голови ОДА від 09.11.17 №445-р
"Про проведення допорогових закупівель товарів і послуг з використанням
електроннолї системи закупівель ProZorro
Щодо надання інформації про реєстр нерухомого майна та стан державної
реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна
План заходів на 2018 рік
П.9. Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону Укроаїни
"Про публічні закупівлі" та деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення питань публічних закупівель"
Про фінансування в 2 половині листопада 2017 року
Про фінансування у листопаді 2017 року на заробітну плату та оплату
електроенергії
Щодо Акту перевірки збереження майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Мик.обл. від 28.09.2017
Щодо надання дозволу на укладання додаткової угоди на продовження до
договору оренди №1 від 14.12.2007 ПП Безносенко Н.В.
Копія листа ПП "Виробничо-коменрційне підприємство "Каро" від
06.11.2017 №565 щодо діяльності підприємства
Про надання згоди на списання майна
Щодо замовлення нового технічного паспорту будівлі МЛА №110 - філії
ПКВО "Фармація"
Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України
Щодо зменшення плащі орендованих приміщень по договору оренди від
16.10.2017 №б/н
Про розгляд звернення директора Рівненського ВП "ЦРМС" від 24.10.17
№70 щодо рішення Форуму №1 ОТГ Рівненщини

23.11.17

21.11.17

ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ Україна ЛТД"

189

23.11.17

23.11.17

Депратамент соціального захисту населення ОДА

б/н

112
184
11/811
05-12-633

781-р
08/08-24/2145
43910/1/1-17

1000-03/05-17

Запрошення до участі у засіданні постійної комісії обласної ради з питань
ЖКГ 28.11.2017 о 10-00 у каб.321
Щодо продовження дії договору оренди за адресою: м.Миколаїв, Аеропорт
ЦА, на другому поверсі аеровокзалу
Електронна пошта. Телефонограма про надання пропозицій до протокольних
доручень комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соц.виплат

Дата
надходження
документу
23.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

23.11.17

Мінекономрозвитку

23.11.17

21.11.17

ГУДКСУ у Миколаївській області

24.11.17

23.11.17

24.11.17

22.11.17

24.11.17

23.11.17

24.11.17

24.11.17

Регіональний фонд підтримки підприємництва в
Миколаївській області
Обласна офтальмологічна лікарня Миколаївської
обласної ради
Менеджер по роботі з регіонами проекту ProZorro.
Продажі
Михайлівська сільська рада Миколаївського району
Миколаївської області

24.11.17

21.11.17

Віце-прем"єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України

27.11.17

22.11.17

Профспілкова організація ДП "Суднобудівного
заводу імені 61 комунара"

27.11.17

27.11.17

Благодатненська сільська рада

27.11.17
27.11.17

24.11.17
27.11.17

Обласна офтальмологічна лікарня
КП "Миколаївкнига"

27.11.17

27.11.17

ФОП Черних Є.В.

27.11.17

15.11.17

Врадіївський відділ поліції ГУ Нац.поліції в
Миколаївській області

Номер
документу

Назва документу

3903-05/42953- Про надання переліку інвестиційних проектів, які реалізуються в регіоні за
06
участю китайських інвесторів
09.2-08/7837 Щодо приведення у відповідність нормативно-правових актів та штатного
розпису відпоавідно до вимог Типового положення
б/н
Електронна пошта. Про фінансування заходів Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017 році
01-12-628
Щодо надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна за
адресою: м.Миколаїв, вул.Театральна, 10
б/н
Електронна пошта. Алгоритм приєднання регіону до проекту ProZorro.
Продажі
379
Щодо погодження проектних заявок, які можуть реалізовуватися за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ у 2017 році
21529/126/1-17 Щодо організації вичерпних заходів для реалізації у повному обсязі завдань
Указу Президента України від 26.05.2017 №146 "Про заходи, пов"язан із
запровадженям Європейським Союзом безвізоавого режиму для громадян
України"
59/и
Щодо проведення мирної акції протесту біля приміщення
облдержадміністрації 29.11.2017 з 8-15 до 12-00 та щодо зустрічі з головою
ОДА
732/04-01
Проектні заявки для розгляду та отримання висновку відповідно до Порядку
та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ
01-12-636
Щодо усунення недоліків згідно Акту перевірки від 21.04.2017
3-1/129
Щодо передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень в гаражних
боксах за адресою: м.Миколаїв, вул.3-я Слобідська (Дзержинського), 134
ФОП Черних Є.В.
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - вбудовані нежитлові
приміщення в гаражних боксах за адресою: м.Миколаїв, вул.3-я Слобідська
(Дзержинського), 134
10680/62-2017 Вимога слідчого про надання відомостей у зв"язку з проведенням
досудового розслідуванняя кримінального провадження за фактом
привласнення коштів, виділених з резервного фонду Миколаївського
обласного бюджету на монтаж та будівництво об"єктів водомережі
с.Захарівка Врадіївського району Миколаївської області на підставі
розпорядження №348-р від 02.11.2015

Дата
надходження
документу
27.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

23.11.17

Баштанська міська рада Баштанського району
Миколаївської області

27.11.17

24.11.17

Шевченківська сільська рада Вітовського району
Миколаївської області

27.11.17

24.11.17

27.11.17

15.11.17

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН
України Експериментальне виробництво
Віце-прем"єр-міністр України

27.11.17

24.11.17

Департамент з питань регіонального розвитку
Мінрегіону

27.11.17

24.11.17

Шевченківська сільська рада Вітовського району
Миколаївської області

28.11.17

28.11.17

ПКВО "Фармація"

28.11.17

21.11.17

Миколаївський базовий медичний коледж

28.11.17

27.11.17

Веснянська сільська рада Миколаївського району
Миколаївської області

516-04.08-17

28.11.17

28.11.17

Дорошівська сільська рада Вознесенського району
Миколаївської області

342-04-05

28.11.17

28.11.17

Постійна комісія обласної ради з питань житловокомунального господарства, регулювання
комунальної власності, приватизації та капітального
будівництва

645/05-08

2066/04-03/17

Назва документу

Проектні заявки та оновлений перелік проектів для розгляду та отримання
висновку відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
Уточнений перелік проектів та додаткова проектна заявка на проект, видатки
на який здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції державного бюджету

Щодо делегування представника Миколаївської облдержадміністрації для
участі у роботі комісії зі списання майна 22.12.2017 о 9-00
41-КО-024895/14-Про розгляд листа профспілкового комітету Миколаївського морського
1
торговельного порту від 31.10.2017 №05-ПК-530 щодо законності передачі
Медичного центру МФ ДП "Адміністрація морських портів України" з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області
8/31.2-71-17 Запрошення до участі в одноденному тренінгу "Практичне застосування
проектного менеджменту", який відбудеться 29.11.2017 з 10-00 до 19-00 у
будівлі Мінрегіону
2065/04-03/17 Уточнений перелік проектів та додаткова проектна заявка на проект, видатки
на який здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції державного бюджету
311-01-58

1050/06-01
11/818

1028-03/05-17

Про підтвердження наявності в департаменті оригінала Договору оренди від
29.11.2007 №782
Щодо погодження Додаткового договору №3 до Договору оренди
нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Мик.обл.від 11.01.2016 №1 та Додаткового договору
№7 до Договору оренди нерухомого майна, , що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл.від 30.12.2013
№195
Про надання на розгляд та отримання висновку проектну заявку відповідно
до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних
громад
Щодо проведення експертизи відповідності проекту Плану соціальноекономічного розвитку Дорошівської об"єднаної територіальної громади на
2017-2020 роки стратегічним пріоритетам
Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва від 28.11.2017 №4

Дата
надходження
документу
28.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

27.11.17

ГУ статитстики у Миколаївській області

28.11.17
28.11.17

27.11.17
27.11.17

РЛП "Кінбурська коса"
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при
ОДА

28.11.17

23.11.17

Прем"єр-міністр України

28.11.17

28.11.17

Воскресенська селищна рада Вітовського району
Миколаївської області

29.11.17

29.11.17

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

29.11.17

29.11.17

Доручення першого заст.голови ОДА

29.11.17

25.11.17

Прем"єр-міністр України

29.11.17

27.11.17

Розпорядження голови ОДА

29.11.17

28.11.17

Управлння з питань надзвичайних ситуацій ОДА

29.11.17

27.11.17

Облдержадміністрація

29.11.17

17.11.17

Департамент соціального захисту населення ОДА

29.11.17

23.11.17

РТПП Миолаївської області

Номер
документу

Назва документу

13-18/407-17

Електронна пошта. Про отримання згод від респондентів на використання
статитсичних даних
Заявка на фінансування за листопад 2017 року
Електронна пошта. Запрошення до участі у черговому засіданні державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА, яке відбудеться 29.11.2017
о 10-00
Про розгляд зврення голови депутатської фракції "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
Бурбака М.Ю. від 14.11.2017 №04-02/5-34 щодо виділення субвенції з
державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення заходів
соціально-економічного розвитку окремих територій
Перелік проектів із проектною заявкою, що пропонується реалізувати в 2017
році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури ОТГ, для отримання висновку
Про направлення фахівців департаменту для висвітлення перед слухачами
семінару теми "Застосування чинного законодавства з питань оренди та
приватизації комунального майна"

187
б/н

45662/1/1-17

1682/02-54

386/02-10/17

5822/0/05-61/3- Електронна пошта. Про забезпечення виконання рішень, ухвалених
17
Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Миколаївській
ОДА (протокол від 29.11.2017 №14)
46737/1/1-17 Про розгляд звернення депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА" щодо розгляду питання про включення пропозицій фракції
до переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
488-р
Про внесення змін до складу колегії департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації
681/01-07-25 Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Миколаївської області та до організаційно-методичних
вказівок щодо навчання населення Миколаївської області з питань
цивільного захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій
1837/0/05-11/2- Електронна пошта. Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт
17
інтересів: треба знати!", який розпочнеться 09.12.2017
1262-01-09
Про надання щотижневої інформації щодо погашення заборгованості із
заробітної плати працівникам підприємств області
1363/13
Про розгляд пропозицій щодо реалізації заходів, спрямованих на
інтенсифікацію подальшої індустріалізації країни

Дата
надходження
документу
29.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

Назва документу

24.11.17

Мінекономрозвитку

29.11.17

22.11.17

Миколаївський обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни Миколаївської обласної ради

29.11.17

22.11.17

ГУДКСУ у Миколаївській області

29.11.17

20.11.17

Регіональний фонд підтримки підприємництва в
Миколаївській області

29.11.17

24.11.17

Мінекономрозвитку

29.11.17
30.11.17

22.11.17
29.11.17

Розпорядження голови ОДА
ГУДКСУ у Миколаївській області

30.11.17

29.11.17

30.11.17

22.11.17

30.11.17

28.11.17

30.11.17

29.11.17

30.11.17

23.11.17

Інформаційно-аналітичний центр по організації
191/02
надання населенню допомог та здійсненню контролю
за правильністю призначення та виплати пенсій і
допомог
Прокуратура Миколаївської області
05-2521вих-17 Роз"яснення стосовно включення керівництва прокуратури області до складу
регіональної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств
Управління охорони здоров"я ОДА
15-5441-4
Щодо виготовлення тех.паспорту на нежитлові будівлі Миколаївської
обласної дитячої інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради за
рахунок коштів програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області "Миколаївщина - 2017"
Профком ДП "Миколаївський суднобудівний завод"
б/н
Резолюція мітинга трудового колективу ДП "Миколаївський суднобудівний
завод" від 29.11.2017
Мінекономрозвитку
4601-05/42962- Щодо можливості включення Миколаївської області до пілотних з
06
розроблення регіональних Експортних стратегій

4602-05/43181- Щодо каталогу сербських компаній, які підлягають приватизації
06
801/04-04
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. нежитлового вбудованого приміщення на другому поверсі п"ятиповерхового
будинку за адресою: м.Миколаїв, вул.Київська,1 з ФОП Незнаюк В.С.
Щодо внесення змін до обласної Програми економічного та соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017" в
частині підтримки державної політики в сфері казначейського
обслуговування коштів обласного бюджету на 2018
18-23/4
Пропозиції щодо складу конкурсної комісії на 2018 рік щодо часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими МСП для
реалізації проектів
3031-05/43175- Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних тенденцій
06
економічного розвитку регіону за напрямами: промислове виробництво,
інвестиційна діяльність, зовнішня торгівля, внутрішній ринок
13-09/7894

464-рк
08.2-09/8099

Про відзначення Сенченка А.Б., Сімченка В.В.
Електронна пошта. Щодо проведення тестування системи подання
електронної звітності
Про надання допомоги у вирішенні питання щодо оформлення договірних
відносин з Чорноморським державним університетом імені Петра Могили в
частині оренди

Дата
надходження
документу
30.11.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер
документу

29.11.17

ГУДКСУ у Миколаївській області

30.11.17

29.11.17

План заходів ОДА

б/н

30.11.17

30.11.17

РЛП "Приінгульський"

114

30.11.17

30.11.17

РТПП Миколаївської області

б/н

30.11.17

30.11.17

РЛП "Приінгульський"

115

13.09.8084

Назва документу

В доповнення до листа ГУДКСУ у Мик.обл.від 22.11.2017 № 13-09/7894
Розрахунок потреби в коштах для реалізації Програми економічного та
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина 2017" в частині підтримки державної політики в сфері
казначейського обслуговування коштів обласного бюджету на 2018 рік
План основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією у грудні
2017 року
Про розгляд та затвердження "Довідки про зміни річного та помісячного
розпису спеціального фонду обласного бюджету (кошторису)"
Електронна пошта. Запрошення на круглий стіл, який присвячено
роз"ясненню та обговоренню законопроекту України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо запобігання тиску правоохоронних органів
на бізнес", що відбудеться 07.12.2017 о 13-00
Щодо розгляду та затвердження змін, які внесені до "Розшифровки видатків
РЛП "Приінгульський" на 2017 рік по обласному фонду охорони
навколишнього природного середовища

