Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування
підприємствам громадських організацій інвалідів
Про IV Економічний форум, який пройде 15 листопада 2018 року за адресою:
площа, Суднобудівників, 3.
Про схвалення проекту Стратегії розвитку галузі охорони здоров"я Миколаївської
області на 2018-2021 роки
Про розгляд питання стосовно реалізації мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році
Довідка про пропозицію присвоєння поштової адреси

01.11.2018

29.10.2018 Розпорядження

464-р

01.11.2018

01.11.2018 ГО "Миколаївщина надійний
партнер"
29.10.2018 Розпорядження

11/11

01.11.2018

462-р

02.11.2018

31.10.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради С. Гладун

02.11.2018

26.10.2018 Управління містобудування та
17-4550
архітектури Миколаївської
міськради
01.11.2018 Департамент фінансів Миколаївської
032-19/3029
Про використання коштів обласного бюджету
ОДА
30.10.2018 Облдержадміністрація
5487/0/05-58/3-18 Проект розпорядження "Про надання доручення на підготовку проекту
розпорядження"
31.10.2018 Мінекономрозвитку
4601-06/47739-06 Про підготовку аналітичної довідки щодо стану та проблем розвитку експору
продукції машинобудування області

02.11.2018
02.11.2018
02.11.2018

02.11.2018

31.10.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради Ю. Джупінін

02.11.2018

30.10.2018 Управління молоді та спорту
Миколаївської ОДА

02.11.2018

31.10.2018 Виконавчий комітет Миколаївської
міської ради

02.11.2018

31.10.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради Є. Вовненко

31-10/18/14

425

04-801

2492/02.02.0122/16/14/18

109

Про розгляд питання стосовно реалізації мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році
Про прийняття проектної заявки "Поліпшення матеріально-технічної бази
Миколаївського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" для конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
Про прийняття проектної заявки "Поліпшення матеріально-технічної бази ДЮСШ
№ 7" для конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть
реалізуватися в 2018 році
Про розгляд питання стосовно реалізації мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

02.11.2018

29.10.2018 Управління молоді та спорту
Миколаївської ОДА

02.11.2018

30.10.2018 Управління молоді та спорту
Миколаївської ОДА

02.11.2018

31.10.2018 Новоодеська райдержадміністрація

02.11.2018

30.10.2018 Управління молоді та спорту
Миколаївської ОДА

02.11.2018

26.10.2018 Мінрегіон

02.11.2018
02.11.2018

25.10.2018 Міністерство закордонних справ
України
29.10.2018 Мінекономрозвитку

02.11.2018

01.11.2018 РЛП "Приінгульський"

02.11.2018

30.10.2018 Управління молоді та спорту
Миколаївської ОДА

05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018
05.11.2018

05.11.2018

05.11.2018 РЛП "Приінгульський"
22.10.2018 Прокуратура Миколаївської області
05.11.2018 Департамент фінансів ОДА
05.11.2018 Комунальний заклад культури
"Миколаївський обласний
краєзнавчий музей
31.10.2018 Міністерство культури України

05.11.2018

31.10.2018 Миколаївська обласна рада

05.11.2018

24.10.2018 Постанова КМУ

Номер документу

Назва документу

04-796

Про прийняття проектної заявки "Поліпшення матеріально-технічної бази
Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності" для конкурсного
відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися в 2018 році

Про прийняття проектної заявки "Поліпшення матеріально-технічної бази
Миколаївського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" для конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що
можуть реалізовуватися в 20
352/06-32/02 Про вилучення з участі в конкурсі мікропроектів проекти (які були подані у ІІ
етапі у липні 2018 р.)
04-800
Про прийняття проектної заявки "Поліпшення матеріально-технічної бази
Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності" для конкурсного
відбору інвестиційних програм і проектів.
7/31.2/11515-18 Про направлення оригіналу підписаного Мінрегіоном договору про делегування
повноважнень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 "Підтримка
регіональної політики України".
202/17-596-3049 Щодо започаткування Почесного консульства Франції у м. Одеса
04-800

4601-06/46902-03 Про запрошення на Третії національні консультації, які відбудуться в період з 6 по
14 листопада 2018 року.
131
Про затвердження змін "Розшифровки до кошторису видатків по обласному
фонду природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів"
04-801
Про прийняття проектної заявки "Поліпшення матеріально-технічної бази
Миколаївської обласної школи вищої спортивної майстерності" для конкурсного
відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися в 2018 році.
133
05/2-291вих-18
040-13/3055
01-12/319

Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
Про надання інформації
Про доведення наказу Міністерства фінансів України від 05.09.2018 № 743
Про погодження договору оренди нерухомого майна

1691/28/15-18

Про організацію Міжнародної культурно-просвітницької поїздки "Європейська
співдружність"
Про надання інформації щодо запланованих показників на 2019 рік на
відшкодування коштів за спожиту електроенергію та природний газ
Про внесення змін до Порядку надання місцевих гарантій

969-03/05-18
877

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

05.11.2018

22.10.2018 Національне антикорупційне бюро
України

05.11.2018

29.10.2018 Віце-Прем"єр-міністр України Зубко
.Г

05.11.2018
05.11.2018

26.10.2018 Адвокат Федоренко М.В.
05.11.2018 Облдержадміністрація

05.11.2018
06.11.2018

19.10.2018 Розпорядження КМУ
01.11.2018 Громадська організація "Бізнес
Варта"
05.11.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
05.11.2018 МОВ Фонд соціального захисту
інвалідів
05.11.2018 ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ Україна ЛТД"

06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018

Номер документу

Назва документу

0424-118/39635 Про надання інформації щодо реалізації на місцях бюджетної програми КПКВК
№ 2751320 " Будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах
України у 2017 році"
39553/7/1-18 Звернення народного депутата України Вадатурського Н.О. щодо підтримки та
передбаченні коштів у фонді ДФРР для завершення проекту будівництва басейну
у м. Баштанка Миколаївської обл. та затвердити вказаний поект на 2019 рік
Адвакатський запит
2028/09-05-58/6- Про проведення 15-16 листопада семінару щодо приорітету гендерної політики
18
757-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження КМУ від 13.06.18 № 423
229-к
Запрошення голови Миколаївської ОДА Савченко О.Ю. Взяти участь в
Антирейдерському форумі "Бізнес проти знищення держави" 05.12.2018
167
Заявка на фінансування у листопаді 2019 року
04-736/1886
Щодо порядку здійснення оплати з відшкодування витрат з податку на землю
Про укладання Додаткового договору про продовження терміну дії Договору
оренди
42852/1/1-18 Рішення ВРУ від 17.10.18 Про інформацію Рахункової палати щодо результатів
аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
194/0/221-18/57 Про надання інформації щодо виморочного майна
23/и
Щодо вирішення нагальних проблем ДП МСЗ
630/16-087-2911 Щодо опрацювання технічного завдання
134

06.11.2018

03.11.2018 Перший Віце-прем"єр -міністр
України -міністр економ розвитку і
торгівлі України Кубів

06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018

02.11.2018 Мінсоцполітики
05.11.2018 ДП "Миколаївський СЗ"
02.11.2018 Міністерство закордонних справ
України
01.11.2018 Укрлегпром
05.11.2018 Миколаївська обласна рада

06.11.2018
06.11.2018

05.11.2018 Миколаївська облрада
06.11.2018 Спілка підприємців МСППУ

1533-16-05-18

06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018

06.11.2018 РЛП "Тилігульський"
05.11.2018 РЛП " Кінбурнська коса"
06.11.2018 Миколаївська обласна рада
Професійних спілок

166
167
01/01-12/230

1-826
1731-06-05-18

Щодо всеукраїнського з"їзду легкої промисловості 27.11.2018
Про передачу нерухомого майна що перебуває в господарському віданні ПКВО
"Фармація"
Про нерухоме майно Миколаївської обласної філармонії
Запрошення на засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при
Торгово-промисловій палаті України 22.11.18
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
Про надання пропозицій до плану роботи Комітету на 2019 рік

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

06.11.2018

26.10.2018 Мінрегіон

06.11.2018
06.11.2018

02.11.2018 Мінрегіон
Облдержадміністрація

06.11.2018

30.10.2018 Державна регуляторна служба
україни
01.11.2018 Міністерство закордонних справ
України
18.10.2018 Депутат Миколаївської облради
Чорний С.В.

06.11.2018
06.11.2018

06.11.2018

31.10.2018 Посольство України в Республіці
Білорусь
05.11.2018 РЛП "Кінбурнська коса"

07.11.2018

05.11.2018 Мінекономрозвитку

07.11.2018

02.11.2018 Облдержадміністрація

07.11.2018
07.11.2018
07.11.2018
07.11.2018

02.11.2018 Регіональна торгово-промислова
палата Миколаївської області
06.11.2018 РЛП "Гранітно-степове побужжя"
07.11.2018 РЛП "Гранітно-степове побужжя"
06.11.2018 Доманівська РДА

07.11.2018

11.09.2018 Мінекономрозвитку

07.11.2018

06.11.2018 Облдержадміністрація

07.11.2018

01.11.2018 Антимонопольний комітет України

07.11.2018

06.11.2018 ГО "Бузький гард"

06.11.2018

Номер документу

Назва документу

7/31.2/11515-18 Договір від 22.10.2018 № 31-88/2018 Про делегування повноважень на виконання
бюджетної програми КПКВК 2751270 " Підтримка регіональної політики
України"
7/12/11834-18 Щодо підготовки візиту Президента Словацької Республіки А. Кіски в Україну
Робочій план поїздки Віце-пре"єр містра України з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції І.Щ. Клімпуш- Цинцадзе до м. Миколаєва 1516.11.2018
10573/0/20-18 Інформаційний лист щодо порядку застосування Закону України "Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції"
713/17-116-1443 Щодо надання звіту про найсуттєвіші заходи міжнародного характеру 2018 року
10

Клопотання про розгляд питання фінансування будівництва шкільного корпусу
Мостівського НВК у 2019 році за рахунок коштів ДФРР або інших джерел

6132/17-142-910 Подяка за підготовку та участь у Першому форумі регіонів України та Республіки
Білорусь 25-26.10.18
169
Про внесення змін до рошифровки поточних видатків по фонду навколишнього
природнього середовища на 2018 рік
4603-04/48377-06 Щодо 45-ї Багдадівської виставки 10-19 дистопада 2018 року
2010/12-05-28/6- Про надання інформації щодо перерозподілу асигнувань на грудень 2018 року
18
41
Договір про реалізацію програми міжнародного співробітництва
Заявка на фінансування за листопад 2018 року
Про внесення змін до річного розпису кошторису
Про внесення змін у мікропроект "Облаштування території Доманівської
районної дітячого закладу оздоровлення, відпочинку та героїко-патриотичного
виховання "Патріот"
3801-05/39677-07 Щодо відвідування Міжнародного промислового форуму 20-23.11.18.
08.11.18
2035/15-05-28/6- Про складання звіту про чисельність військовозобов"язаних, які заброньовані
18
згідно з переліками посад і професій
200-29/01-14562 Щодо надання інформації про прийняття рішення щодо створення державних
(комунальних) підприємств станом на 01.11.18
Заявка про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ Миколаївської області
154
156
202/1-2-03

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

07.11.2018

01.11.2018 Доручення

07.11.2018

06.11.2018 Мінрегіон

07.11.2018

08.11.2018

24.10.2018 Міжнародна благодійна організація
"Фонд Східна Європа"
06.11.2018 Управління охорони здоров"я
08.11.2018 РЛП "Приінгульський"
08.11.2018 Миколаївська обласна рада
08.11.2018 ПП "Редакція газети Рідне
Прибужжя"
08.11.2018 ТОВ "Телерадіокомпанія Краєвид"

08.11.2018

06.11.2018 Розпорядження

08.11.2018
08.11.2018

08.11.2018 Мінрегіон
30.10.2018 Косульство Грузії М. Одеса

08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018

07.11.2018 Миколаївська обласна рада
06.11.2018 Мінрегіон
07.11.2018 МОІППО

08.11.2018

06.11.2018 Мінрегіон

08.11.2018
08.11.2018

24.10.2018 Адміністрація морських портів
України
07.11.2018 Мінекономрозвитку

08.11.2018

06.11.2018 Розпорядження

476-р

08.11.2018

06.11.2018 Розпорядження

475-р

09.11.2018
09.11.2018
09.11.2018

09.11.2018 Управління молоді та спорту ОДА
09.11.2018 Розпорядження
06.11.2018 Міністерство інфраструктури
України

08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018

Назва документу

5618/0/05-60/3-18 Про надання інформації про заходи за участю голови ОДА
7/19.3/12001-18 Про проведення засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних прграм і
проектів регіонального розвитку
284
Запрошення голови ОДА на урочисте святкування 10-ї річниці діяльності Фонду
Східна Європа 15.11.2018
6727-11-4
Про передачу майна Колвітерм до обласної комунальної власності
135
Про зміни річного розпису
992-03/05-18 Про засідання постійної комісії обласної ради 13.11.2018 об 11-00
866
Про звільнення нежитлових приміщень
Про надання дозволу на укладання договору на розміщення обладнання ТОВ
"Телерадіокомпанія Краєвид"
474-р
Про надання згоди на списання майна обласної офтальмологічної лікарні
Миколаївської обласної ради
7/12/12066-18 Щодо підготовки до зустрічі ВПМ Зубка з Послом Держави Ізраїль в Україні
72/48508
Щодо проведення 3-4 листопада великого грузинського фестивалю "Тбілісоба в
Одесі"
90-06-05-18
Про передачу нежитлового приміщенням
7/12/12064-18 Щодо підготовки до візиту в Україну Міністра державного управління Естонії
1680/17-18
Договір №4 до договору оренди нерухомого майна від 10.01.13 №2 , що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
7/31.2/12010-18 Щодо термінів фінансування проекту "Інноваційний кластер "Регіональний
інноваційний HUВ"
7322/2544/10-01- Щодо наявного майна, що може бути безоплатно передано для потреб установ,
01/Вих
закладів та комунальних підприємств Миколаївської області
4603-04/48693-06 Щодо міжнародного вистовочного заходу 20-22.11.18
60

02-849
477-р
3630/27/14-18

Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл
субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію
Про затвердження переліку проектів соціально-економічного розвитку об"єднаних
територіальних громад Миколаївської області та розподіл субвенції з обласного
бюджету на їх реалізацію
Про надання кандидатури працівника для проведення інвентирізації майна
Про внесення змін до обсягу міжбюджених трансфертів обласного бюджету
Про надання інформації

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

09.11.2018
09.11.2018

31.10.2018 Первомайська районна рада
08.11.2018 Облдержадміністрація

09.11.2018

08.11.2018 Розпорядження

09.11.2018

08.11.2018 Розпорядження

09.11.2018

08.11.2018 Розпорядження

09.11.2018

07.11.2018 Управління виконавчої дирекції
Фонду Соціального страхування
України в Миколаївській області
09.11.2018 РФ Підтримки підприємництва в
Миколаївській області
08.11.2018 Мінекономрозвитку

09.11.2018
09.11.2018

Номер документу

2293-01,02-01 Щодо нагородження Почесною грамотою Миколаївської ОДА
5694/0/05-33/3-18 Про надання доручення про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 01.11.2018
№ 51-рв "Про відрядження представників облдержадміністрації за кардон"
481-р
Про передачу опалювального котла "Колві-50" з балансу управління охорони
здоров"я ОДА на баланс Миколаївського обласного центру здоров"я
Миколаївської обласної ради
482-р
Про схвалення проекту обласної програми енергозбереження та розвитку
альтернативних джерел енергії на період до 2025 року
483-р
Про схвалення проекту обласної програми розвитку систем зовнішнього
освітлення населених пунктів Миколаївської області на період до 2025 року
01-16-2074
Про результати роботи за 10 місяців 2018 року
б/н

Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік
3903-06/49004-06 Щодо ініціатора створення індустріального парку

09.11.2018

07.11.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування бюджету, фінансів та
інвестицій
07.11.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань регіонального розвитку,
планування бюджету, фінансів та
інвестицій
08.11.2018 Мінекономрозвитку

09.11.2018

07.11.2018 Віце-Прем"єр-міністр України

43967/2/1-18

09.11.2018

09.11.2018 Миколаївський обласний центр
здоров"я
09.11.2018 Мінекономрозвитку

286

09.11.2018

09.11.2018

12.11.2018
12.11.2018
12.11.2018

Назва документу

1818-03-05-18

Рекомендації від 30.10.2018 № 21 Про погодження переліку мікропроектів, які
пройшли конкурсний відбір за рахунок субвенції з обласного бюджету

1799-03-05-18

Рекомендації від 30.10.2018 № 20 про погодження внесення змін до розпису
обласного бюджету

4603-04/49018-06 Щодо виставки "IRAN EXPO 2018" у м. Тегеран з 13.12-16.12.2018
Звернення народного депутвта України Карпунцова щодо заміни листа № 308-10
від 17.10.2018
Про надання доручення на створення комісії

3611-06/49333-06 Про конкурс фінансування іновацій Kyiv Tech Hub 2018

12.11.2018 ГО "Асоціація лідерів туристичного
10
Щодо надання 100 фотоальбомів "Заповідні місця Миколаївщини"
бізнесу у миколаївській області
08.11.2018 Заступник голови ОДА Гайдаржи В. 2052/12-05-28/6- Щодо інвентаризації комп"ютерних програм
18

Дата
Дата
надходження створення
документу документу
12.11.2018
12.11.2018
12.11.2018

Джерело інформації

Управління з питань НС
Миколаївської області
01.11.2018 Посольство Ісламської республіки
Іран
12.11.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

Номер документу

б/н
1036986
1010-03/05-18

Назва документу

Про надання інформації
Щодо подальшої співпраці
Запрошення на засідання постійної комісії обласної ради з питань ЖКГ,
регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва
14.11.18 о 12-00

13.11.2018
13.11.2018

09.11.2018 РЛП "Тилігульський
09.11.2018 Мінекономрозвитку

167
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
3611-06/49223-06 Про сприяння проведенню Міжнародного тижня підприємництва

13.11.2018

12.11.2018 Консульство Грузії м. Одеса

13.11.2018
13.11.2018

12.11.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
13.11.2018 Доручення

13.11.2018

13.11.2018 Дорученння

13.11.2018

14.11.2018
14.11.2018

01.11.2018 Українська Асоціація підприємств
легкої промисловості
УКРЛЕГПРОМ
07.11.2018 Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
Миколаївській ОДА
13.11.2018 РЛП "Тилігульський"
13.11.2018 Доручення

Щодо проведення 07-09.12.2018 у м. Батумі Виставки будівельних матеріалів,
технологій і нерухомості "BATUMI BUILD -2018"
1173
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
5726/0/05-01/3-18 Щодо продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2018-2017
5727/0/05-61/3-18 До протоколу № 6 від 07.11.2018 позапланового засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА
1-226
Щодо Всеукраїнського з"їзду легкої промисловості

14.11.2018

09.11.2018 Облдержадміністрація

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

14.11.2018 Новобузька ЦРЛ
14.11.2018 Центр розвитку місцевого
самоврядування
Миколаївська обласна рада

14.11.2018
14.11.2018

12.11.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
13.11.2018 РЛП Тилігульський"

13.11.2018

72/44760

Протокол № 6 позапланового засідання від 07.11.2018
170
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
5733/0/05-61/3-18 Про надання управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА пропозиції щодо питань, з яких мають бути проведені
консультації з громадськістю в 2019 році
5534/0/05-47/3-18 Щодо загроз стабільному функціонуванню державних електронних ресурсів
424-01-11

172
171

Щодо розподілу витрат по проекту "Здорова дитина-щаслива родина"
Запрошення на семінар по міжмуніціпальному співробітництву 15.11-16.11.2018
Про Обласну програму підтримки міжмуніціпального співробітництва
територіальних громад на 2019-2020
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року
Заявка на фінансування у листопаді 2018 року

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

14.11.2018
15.11.2018

14.11.2018 Миколаївська обласна тристороння
соціально-економічна рада
09.11.2018 Департамент соціального захисту
населеня ОДА
14.11.2018 Облдержадміністрація
08.11.2018 Мінрегіон

15.11.2018

14.11.2018 Управління охорони здоров"я ОДА

15.11.2018

16.11.2018

13.11.2018 Віце--прем"єрміністр УкраїниГ.Зубко
09.11.2018 Коблівська сільська рада
15.11.2018 Постійна комісія Миколаївської
обласної ради
06.11.2018 Міністерство закордонних справ
України Представництво в Одесі
РЛП "Тилігульський"

16.11.2018

05.11.2018 Фонд державного майна України

16.11.2018

14.11.2018 Постійна комісія

16.11.2018

15.11.2018 ГУС в Миколаївській області

16.11.2018

16.11.2018

15.11.2018 Управління СБУ в Миколаївській
області
16.11.2018 Миколаївський обласний центр
Перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
держвлади
15.11.2018 Департамент фінансів ОДА

16.11.2018

15.11.2018 ГУС в Миколаївській області

14.11.2018
14.11.2018

15.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

16.11.2018

Номер документу

Назва документу

7

Про надання пропозицій

3329/10

Про надання інформації

Щодо надання пропозицій в план основних заходів на грудень 2018 року
7/36.2/12197-18 Про прроведення у Празі 22-23.11.2018 Міжнародної конференції на тему
"Європейські "розумні" міста та міста спільного споживання
01-12-637
Ппро надання дозволу на укладання договору оренди об"єкта нерухомого майна
м. Миколаїв, вул. Театральна,10
43545/2/1-18 Про службове відрядження за кордон
1621
892-03/05-18

Щодо візиту делегіції провінції Шаньсі
Про погодження проекту рішення обласної ради

713/17-200-1454 Щодо ІV Економічного форуму "Миколаївщина - надійний партнер"

10-15-22442

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад, сі, селищ , міст Миколаївської області
Щодо надання відомостей про нерухоме майно, щодо якого проведено державну
реєстрацію, а також яке не підлягає державній реєстрації для внесення до реєстру

Про направлення рекомендацій № 3 від 14.11.2018 (про хід виконання Програми
проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад, сел,
селищ, міст Миколаївської області) та № 4 від 14.11.2018 (про стан державної
реєстрації підприємств)
09-17/15/554-18 Експрес випуск Зовнішня торгівля товарами Миколаївської області за 9 місяців
2018 року
64//20.11462 Щодо виявлення вразливостей в інформаційному ресурсі
1018-03/05-18

404/04-10/18

Про направлення працівників на тренінг 22.11.2018

Про надання уточнених показників власних надходжень бюджетних установ,
закладів, одержувачів коштів, що фінансуються з обласного бюджету на 20192021 роки
09-17/15/557-18 Зовнішня торгівля послугами Миколаївської області за 9 місяців 2018 року
041-23/3168

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

20.11.2018

13.11.2018 Міністерство закордонних справ
України Представництво в Одесі
19.11.2018 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
Миколаївська обласна рада
профспілок
19.11.2018 Департамент агропромислового
розвитку Миколаївської ОДА
19.11.2018 ФОП Оганнісян Ашот

21.11.2018
21.11.2018

16.10.2018
16.11.2018

21.11.2018

21.11.2018

21.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

21.11.2018

21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018

20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
21.11.2018

21.11.2018

21.11.2018 Радсадівська сільська рада
Миколаївського району
Миколаївської області
21.11.2018 Миколаївська обласна тристороння
соціально-економічна рада

969-04-08-01

21.11.2018 ПАТ "Одеський коньячний завод"

289

16.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
20.11.2018

21.11.2018

21.11.2018
21.11.2018

Назва документу

713/17-149-1476 Щодо новопризначеного Генерального консула

Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області
Щодо засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості
населення
1091/06.03-05/18 Про проведення хакатону у м. Миколаєві 14.12.18 та надання кандидатур, що
прийматимуть участь у проведені хакатону. .
б/н
Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
РЛП "Приінгульський"
128
Про фінансування видатків на електроенергію та відрядження
Адміністрація Центрального району
817/218/06/02 Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 14.09.2018 №396-р
Миколаївської міської ради
Миколаївська обласна державна
2114/15-05-28/6- Про виготовлення печаток та штампів на особливий період
адміністрація
18
ГУ ДФС у Миколаївській області
95/9а/14-29-13-01- Щодо прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб
22
Віце-прим"єр-міністр України 46552/0/1-18 Щодо виконання завдань, передбачених заходами з розвитку системи охорони
Міністр регіонального розвитку,
здоров"я у сільській місцевості
будівництва т ажитловокомунального господарства
РЛП "Гранітно-степове побужжя"
161
Про фінансування видатків на оплату послуг у листопаді 2018 року
РЛП "Гранітно-степове побужжя"
160
Про фінансування видатків на зарплату та оренду
РЛП "Кінбурнська коса"
174
Про фінансування видатків на 2 половину листопада 2018 року
РЛП "Тилігульський"
172
Про фінансування видатків на зарплату та теплопостачання
Підприємство обласної комунальної
б/н
Про надання згоди на списання майна, що знаходиться на балансі КП
власності "Фармацевтична фабрика"
"Фармацевтична фабрика - підприємство обласної комунальної власності"

Прим"єр-міністр України

11

44601/1/1-18

Заявка на перерахування коштів субвенції з обласного бюджету до місцевого
бюджету на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку
Про надання проекту доповіді та пропозицій щодо прийняття рішень з питання:
"Про створення сприятливих умов по залученню інвестицій в Миколаївській
області"
Про обговорення планів з розвитку співпраці Французської Республіки з
Миколаївщиною
Про відпрацювання листа депутатської фракції Політичної партії "Народний
фронт"

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

21.11.2018
21.11.2018

01.11.2018 ТОВ "УКР ЮГ ТЕХ"
13.11.2018 Віце-прим"єр-міністр України Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України

33/1611/18
43989/1/1-18

Договір про проведення технічної інвентаризації
Про забезпечення виконання запропонованих заходів щодо підготовки та
проведення Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у ІІ пол.
2019 року в м. Житомирі

21.11.2018

20.11.2018 Мінрегіон

7/36/12789-18

21.11.2018
21.11.2018

22.11.2018

20.11.2018 РЛП "Кінбурнська коса"
21.11.2018 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
22.11.2018 Територіальне управління
Державного бюро розслідувань
16.11.2018 Департамент фінансів ОДА

Про опрацювання питання щодо активізації процесу створення в регіонах та
підвищення ефективності діяльності агенцій регіонального розвитку, зокрема
щодо залучення агенцій регіонального розвитку до підготовки проектів
регіонального розвитку
Про фінансування господарських товарів за листопад 2018 року
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

22.11.2018

21.11.2018 Мінрегіон

22.11.2018

22.11.2018 Управління з питань НС
Миколаївської ОДА

22.11.2018

15.11.2018 Адвокат - Хівріч Ольга Василівна

23.11.2018

23.11.2018 Миколаївська обласна рада

1635-03-05-18

23.11.2018

08.11.2018 Торгово-промислова палата України

3221/03.24-7.1

23.11.2018

14.11.2018 Постанова Кабінету Мііністрів
України
23.11.2018 РЛП "Кінбурська коса"

22.11.2018

23.11.2018

175
б/н

2184/01.01-20
041-23/3175

7/7.1/12891-18

726/01-07-23

6

959
176

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищь, міст Миколаївської області
Про надання інформації щодо уточнених показників власних надходжень
бюджетних установ, підпорядкованих ОДА та фінансуються з обласного бюджету
на 2019-2021 роки
Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань загального та
спеціального фондів державного бюджету в розрізі інвестиційних програм,
економічної класифікації видатків бюджету
Щодо проведення позачергового засідання ТЕБ та НС відбудеться 22.11.18 о 14.00
з порядком денним: "Про подію пов"язану з частковим руйнування будівлі складу,
який знаходиться на баласі управління охорони здоров"я ОДА"
Адвокатський запит про надання завірені копії: розпорядження голови ОДА від
19.10.2012 № 363-р, акту приймання-передачі або інших документів, які
підтверджують передачу цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру
"Іскра"
Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань екології,
охорони навколишнього середовища та використання природніх ресурсів від
13.11.2018 № 12
Про участь в конференції "Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу"
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 11.11.2015 № 931 і 932
Про профінансування за листопад 2018 року на господарські товари та оренда
місця для катера

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

23.11.2018

22.11.2018 План

23.11.2018

23.11.2018 Миколаївська обласна рада
професійних спілок
22.11.2018 ТОВ "Колсанлтингова група" Центр
державних замовлень"
19.11.2018 Громадська спілка "Українська
асоціація досконалості та якості"
21.11.2018 Мінрегіон

23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
15.11.2018 Консалтингова компанія "East West
Mentor Ua"

Номер документу

Назва документу

б/н

План основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією у грудні 2018
року
Про направлення протоколу засаідання координаційного комітету сприяння
зайнятості населення Миколаївської області
Про проходження навчання та підвицення кваліфікації членів тендерного комітету

01/01-11/252

Рішення учасників НПК "Системний менеджмент як основа досконалості,
конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки"
7/19.3/12890-18 Про надання інформації про учасників селекторної наради 26.11.2018 з питань:
виконання завдань, передбачених заходами з розвитку системи охорони здоров"я
у сільській місцевості, стану будівництва в регіонах пріорітетних соціальних
об"єктах
б/н
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік
177

EWMUATOB025 Запрошення до співпраці та поширеня інформації про компанію і її можливості
319
для українського бізнесу на своїх інформаційних ресурсах та серед власників
бізнесу області
1907-08-05-18 Про надання інформації про створення державних та комуанальних підприємств

23.11.2018

19.11.2018 Миколаївська обласна рада

23.11.2018

15.11.2018 Облдержадміністрація

23.11.2018

08.11.2018 Державний концерн
"Укроборонпром"

23.11.2018

22.11.2018 Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської ОДА

04/536

23.11.2018

15-14-00-1313/37/86

26.11.2018

13.11.2018 Управління південного офісу
Держаудитслужби в Миколаївській
області
14.11.2020 Постанова Кабінету Міністрів
України
23.11.2018 Управління охорони здоров"я ОДА

26.11.2018

26.11.2018 Департамент фінансів

031-09/3265

23.11.2018

58455/0/05-58/3- Про підготовку проекту розпорядження голови ОДА "Про використання коштів на
18
виконання прокту Інноваційний кластер "Регіональний інноваційний "HUB"
16-10433

950
7237-14-4

Про підготовку та спрямування звернення до РНБО України щодо сприяння
скорішому прийняттю Урядового рішення стосовно подальношо використання
крейсера та порядку фінансування його утримання
Про надання пропозицій з підготовки проекту розпорядження ОДА від 03.02.14 №
17-р стосовно перерозподілу повноважень з ДЕРРП ОДА на управління екології та
природній ресурсів Миколаївскьої ОДА
Про розгляд можливості внести зміни до програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки та видати субвенцію з
обласного бюджету Миколаївської області
Про затвердження порядку затвердження місцевими радами умов продажу
об"єктів великої приватизації комунальної власності
Про візит делегації ГО "Центр розвитку системи охорони здоров"я" до
Миколаївської області
Про надання інформації щодо стану соціально-економічного розвитку
Миколаївської області за останній звітний період

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

26.11.2018

26.11.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

26.11.2018

26.11.2018 Облдержадміністрація

26.11.2018

26.11.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій

26.11.2018

26.11.2018

26.11.2018 Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській
області
26.11.2018 Доручення

26.11.2018

01.11.2018 ГО "Бізнес-Варта"

26.11.2018

26.11.2018

26.11.2018 Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
Миколаївській ОДА
16.11.2018 Миле підприємство "Орбіта"

26.11.2018

23.11.2018 Облдержадміністрація

26.11.2018

26.11.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

Номер документу

1045-03/5-18

Назва документу

Про хід виконання рішень обласної ради

2153/13-05-28/6- Щодо змін електронних адрес поштових скриньок заступників голови ОДА
18
Шевченка Є.В. та Гайдаржи В. В.
413/04-10/18 Про направлення інформації про учасників тренінгу "Запобігання професійного
вигоранню на публічній службі", яке пройде 28.11.2018

б/н

Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

6020/0/05-60/3-18 Про надання узагальнених та погоджених пропозицій до перспективного плану
роботи Миколаївської ОДА на 2019 рік.
229-к
Запрошення на Антирейдерський форум "Бізнес проти знищення держави", яке
пройде 28.11.18
б/н
Про запрошення на позачергове засідання ДНПК при ОДА.

06/17-21

Про відзначення співробітника Малого підприємства "Орбіта" за значні успіхи у
виконанні виробничих завдань грамотою Миколаївської ОДА: Малашевського
Олега Миколайовича - заступника директора малого підприємства "Орбіта"

5635/0/05-51/3-18 Про виконання доручення І заст.голови ОДА від 13.11.18 до справи № 5635/0/0551/3-18 щодо виконання рішення засідання ради представників громадських
організацій національних меншин області при голові ОДА
1922-03-05-18 Про запрошення на засідання комісії , яке відбудеться 27.11.2018

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

27.11.2018

22.11.2018 Миколаївський обласний дитячий
кардіоревматологічний санаторій
"Південний"
27.11.2018 Постійна комісія обласної ради з
питань ЖКГ, регулювання
комунальної власності, приватизації
та капітального будівництва

27.11.2018

22.11.2018 Первомайський медичний коледж

554

27.11.2018

22.11.2018 Комунальний заклад культури
"Миколаївський обласний художній
музей ім. В.В. Верещагіна"

117

27.11.2018

26.11.2018 Облдержадміністрація

27.11.2018

26.11.2018

27.11.2018

21.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

28.11.2018

22.11.2018

28.11.2018

28.11.2018 Вознесенська міська рада

28.11.2018

19.11.2018 Програма розвитку Організації
Об"єднаних Націй в Україні

27.11.2018

751-05-03

1922-03-05-18

Назва документу

Про продовження терміну дії договору № 1 від 17.06.2008 укладеного з дитячим
туберкульозним санаторієм "Дубки"
Про направлення рекмендацій постійної комісії

Про розгляд питання щодо можливості передачі в оренду частини нежитлового
приміщення одноповерхової будівлі
Про надання згоду на здійснення послуг по виготовленню технічної та іншої
документації

2155/13-05-28/6- Щодо забезпечення інформаційної безпеки
18
Облдержадміністрація
2154/13-055-28/6- Щодо загрози стабільному функціонуванню державних інформаційних ресурсів
18
Спілка підприємців малих, середніх і
255
Про участь у засіданні Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при
приватизованих підприємств
ТППУ у формі круглого столу на тему "Податкові проблеми суб"єктів малого і
України
середнього підприємництва: реалії та перспективи вирішення і оскарження"
Комунальний заклад культури
01-12/362
Про надання доручення на створення комісії для проведення стандартизованої
"Миколаївський обласний
оцінки об"єкта оренди
краєзнавчий музей"
Баштанська міська рада
782/02-02-6/4 Про розгляд питання щодо нагородження Почесною грамотою ОДА за
Баштанського Миколаївської області
багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціальноекономічний розвиток Миколаївщини та з нагоди Дня місцевого самоврядування
2543/01/01-2/11 Про запрошення Калініної Світлани Валеріївни - заступника начальника
управління - начальника відділу європейської інтеграції, презентаційних заходів
та виставкової діяльності ДЕРРП Миколаївської ОДА взяти участь у засіданні
наглядового комітету 30.11.2018.
UNDP/2018/258- Про визначення контактної особи з боку Миколаївської ОДА з питань
36
співробітництва з ПРООН та забезпечення функціонування в області Ресурсного
центру сталого розвитку

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

28.11.2018

23.11.2018 Мінрегіон

28.11.2018
28.11.2018

28.11.2018

22.11.2018 Компанія "Делойт"
21.11.2018 Профспілкова організація ДП
"Миколаївський суднобудівний
завод"
28.11.2018 Виконавчий комітет Прибужанської
сільської ради
21.11.2018 КП "Миколаївкнига"

28.11.2018

23.11.2018 Прем"єр-міністр України

36423/6/1-18

28.11.2018

28.11.2018 Управління з питань надзвичайних
ситуацій
22.11.2018 Управління ЖКГ Миколаївської
ОДА

742/01-07-23

28.11.2018

28.11.2018

7/19.2/13108-18 Про надання орієнтовного обсягу фінансування за рахунок державного фонду
регіонального розвитку з урахуванням невикористанного залишку коштів
спеціального фонду державногт бюджету 2017 рокудля можливості формування
переліку програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись
за рахунок коштів ДФРР в 2019 році.
б/н
Про запрошення на форум "l up Ukraine 2018" , яки пройде 28.11.2018 о 10:00
30/л
Про прийняття представників профспілкового комітету заводу з існуючими
нагальними проблемами підприємства
338
3-1/100

1573/01-03

28.11.2018
28.11.2018

01.11.2018 ПАТ "Укрпошта"
16.11.2018 Депутат Миколаївської обласної
ради VII скликання Лісніченко
Володимир Анатолійович

18-07-171
15/14

28.11.2018

19.11.2018 Державне підприємство "Наукововиробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря" "Машпроект"
27.11.2018 Доручення першого заступника
голови Миколаївської ОДА
30.11.2018 Управління з питань НС ОДА
29.11.2018 Миколаївська обласна рада

08/5-8674

29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018

Назва документу

Про перерозподіл коштів з видатків розвитку на видатки споживання
Про продовження права отримання 100% орендної плати від оренди нерухомого
майна, що перебуває на балансі підприємства, з метою направлення цих коштів на
виконання його статутних завдань
Про підготовку пропозицій до проекту тез виступу, інформаційно- аналітичні та
презентаційні матеріали щодо запропонованих у листі напрямів для обговорення в
рамках гала-сесії "України 2019: візія економічного зростання. Промисловість,
інновації, фінанси, експорт"
Про надання пропозицій до плану роботи регіональної комісії з питань ТЕБ і НС
при Миколаївській ОДА
Про надання пропозицій до Програми економічного розвитку і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017 роки"
Про створення відділу розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами
Про розгляд можливості включення Державного навчального закладу
"Южноукраїнський професійний ліцей" до мікропроектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку
Про розгляд можливості нагородити робітників ДП НВКГ "Зоря" -"Машпроект"

6052/0/05-61/3-18 Про направлення протоколу від 26.11.2018 № 7 позапланового засідання
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА
747/01-07-23 Про запрошення на засідання Державної ТЕБ та НС 30.11.2018
1077-08/05-18 Про порядок відвідування адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

1090/06-01

Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищь, міст Миколаївської області
від 01.01.2018 № 19
Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору
керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Про утворення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення
Про внесення змін до складу ради регіонального розвитку Миколаївської області

29.11.2018

29.11.2018 ПКВО "Фармація"

29.11.2018

28.11.2018 Розпорядження

510-р

29.11.2018

28.11.2018 Розпорядження

509-р

29.11.2018

21.11.2018 Розпорядження

496-р

29.11.2018

20.11.2018 Конкурсна комісія з питань надання
одноразової допомоги для відкриття
власної справи учасникам АТО

29.11.2018

29.11.2018 ПКВО "Фармація"

29.11.2018

29.11.2018 Облдержадміністрація

30.11.2018

30.11.2018

22.11.2018 Міністерство закордонних справ
України
30.11.2018 Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
ГУ ДСНС у Миколаївській області

30.11.2018
30.11.2018

29.11.2018 ПКВО "Фармація"
30.11.2018 Розпорядження

30.11.2018

29.11.2018 Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю СКМУ

30.11.2018

5

Протокол від 20.11.2018 № 5 засідання конкурсної комісії з питань надання
одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам АТО

Про направлення примірника Додаткового договору від 24.11.2018 № 4 до
договору позички від 24.01.2013 № 01/2012 нерухомого майна, що належить до
спільної власності територіальних громад, сіл, селищь, міст Миколаївської
області.
2186/14-05-58/6- Про надання документів проектів індивідуальних програм підвищення рівня
18
професійної компетенції державних службовцівта проект завдань і ключових
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності
державного службовця
414/17-124/1- Щодо моніторингу ситуації на території України
1558
422/04-10/18 Про направлення працівників на тематичний постійно діючий семінар "Стратегія
соціально-економічного розвитку території із застосуванням SWOT - аналізу.
Економіка і соціум Миколаївської області через 20 років"
1089/06-01

01-6461/04.01

Про надання переліку об"єктів, розташованих на території Миколаївської області

б/н
512-р

Фінансовий план підприємства на 2019 рік
Про використання коштів на виконання проекту Інноваційний кластер
"Регіональний інноваційний HUB" (RinnoHUB)
Про направлення проекту постанови КМУ "Про затвердження особливостей
створення та діяльності централізованих закупівельних організацій", що винесена
на обговорення 13.12.2018.

б/н

Дата
Дата
надходження створення
документу документу

Джерело інформації

30.11.2018

27.11.2018 Миколаївська обласна рада

30.11.2018

19.11.2018 Центр реформ та місцевого розвитку

30.11.2018

30.11.2018 Департамент фінансів ОДА

30.11.2018

26.11.2018 Мінрегіон

30.11.2018

27.11.2018 Розпорядження

30.11.2018
30.11.2018

Номер документу

1979-08-05-18

18/11/19-2
043-20/3312

Назва документу

Про сприяння в укладанні договору оренди строком не менш ніж 5 років
нежитлових приміщень ДП "Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
Про заснування Агенції регіонального розвитку
Про недопущення утвовення кредиторської заборгованості по захищених видатках

2722-11/51899-06 Щодо ракетного крейсера проекту 1164
314-рк

Про відзначення працівників дочірнього підприємства "Ливарний завод"
товариства з додаткового відповідальністю "Первомайськдизельмаш"
30.11.2018 Доручення
6163/0/05-60/3-18 Про перенесення відпусток на інший період та внесення відповідних змін до
графіків відпусток працівників
28.11.2018 Розпорядження голови Ради оборони
1/18
Про заходи щодо запровадження правового режиму воєнного стану на території
Миколаївської області
Миколаївської області

