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Джерело інформації Номер документу Назва документу

01.11.2019 31.10.2019 Постійна комісія обласної ради 978-03/05-19 Про участь у засіданні постійної комісії обласної ради

01.11.2019 28.10.2019 Координатор проектів ОБСЄ в 

Україні

б/н Про проведення семінару-тренінгу з підвищення потентіалу державних 

службовців в управлінні проектами, що фіансуються за державний та 

місцевий кошт
01.11.2019 25.09.2019 Первомайський міський відділ ДВС 

ГТУ у Миколаївській області

42325/3 Про направлення для виконання та до відома постанови 

01.11.2019 29.10.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр онкології"

09-82/01 Про орендну плану

01.11.2019 15.10.2019 ТЦ Миколаїв ПрАТ "ВФ Україна" TD-19-11721 Про надання актів звірок взаємних розрахунків

01.11.2019 11.10.2019 Обласний шкірно-венерологічний 

диспансер

727 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області
01.11.2019 10.10.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф"

1319/1 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області
01.11.2019 01.11.2019 Миколаївський базовий медичний 

коледж

07/719 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області
04.11.2019 24.10.2019 Депутат обласної ради Лісніченко 

В.А.

15/5 Щодо реконструкції спортивних майданчиків ЗОШ № 2,3 м. 

Южноукраїнська
04.11.2019 01.11.2019 ГУ ДКС у Миколаївській області 06-09/5080 Про звірку  планових показників, касових видатків, залишків на рахунки 

станом на 01.11.2019
04.11.2019 01.11.2019 Облдержадміністрація 1946/35-05-28/6-19 Про використання в роботі постанови КМУ від 22.05.2019 № 431

04.11.2019 01.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр паліативної допомоги та та 

інтегрованих послуг"

1869/10 Щодо передачі в оренду нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області

04.11.2019 04.11.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

469/04-10/19 Про проведення тренінгу на тему: "Методики та методи, практика 

розробки та прийняття управлінських рішень"
04.11.2019 23.10.2019 Розпорядження КМУ 1004-р Про здійснення державних зовнішніх запозичень у зв'язку з Рамковим 

договором між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо 

офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі



05.11.2019 25.10.2019 Обласна рада 1808-06-05-19 Оригінал. Про внесення змін до мікпропроекту "Вуличний майданчик - 

крок для здійснення мрій дітей с особиливими потребами"
05.11.2019 02.11.2019 Мінекономіки 3903-06/45332-06 Щодо розгляд звернення Тельмана Аббасова, ініціатора проекту "Global 

Region", щодо будівництва міста-сателіта із стратегічним активом у 

вигляді тематичного розважального парку Space@Earth
05.11.2019 23.10.2019 ГТУ юстиції у Миколаїській області 3037/10-6 Про надання письмової вимоги притензії

05.11.2019 04.11.2019 Миколаївська філія ДП 

"Адміністрація морських портів 

України"

3961/18-02-

06/Вих/18

Про направлення для розгляду Корпаративної стратегії ДП "АМПУ" до 

2025 року

05.11.2019 04.11.2019 Департамент освіти і науки ОДА 4867/04-01/01-

01.13

Про надання переліку 10-ти професій, яких потребуватимуть 

підприємства області
05.11.2019 05.11.2019 ПКВО "Фармація" 783/06-01 Про направлення примірнику Додаткового договору  позички нерухомого 

майна
05.11.2019 25.10.2019 Мінрегіон 7/36/16914-19 Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти
05.11.2019 24.10.2019 Державна регуляторна служба 

України

8133/0/20-19 Про участь працівників територіальних органів ДРСУ осіб у складі 

комітетів, комісій, робочих груп
05.11.2019 17.10.2019 Народний депутат України Дирдін 

М.Є.

9-333-19/50 Про надання інформації щодо коштів на здійснення заходів соціально-

економічного розвитку територій
05.11.2019 05.11.2019 Облдержадміністрація б/н Про надання пропозицій до лпану основних заходів, що проводяться 

ОДА
05.11.2019 29.10.2019 Прокуратура Миколаївської області 05/2-1088 вих-19 Про надання копії договору купівлі-продажу об"єкту комунального 

майна
05.11.2019 04.11.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

35-36/4 Про проведення вебінару: "Прикладні маркетингові дослідження"

05.11.2019 05.11.2019 Доручення ОДА 5361/0/05-60/3-19 Щодо утворення та функціонування самостійних структурних підрозділів 

внутрішнього аудиту
06.11.2019 04.11.2019 Український інститут міжнародної 

політики

02-19-786 Про участь у конференції "Смарт Спеціалізація: результат співпраці 

влади, бізнесу та науки", що відбудеться 27-28 листопада 2019 року в м. 

Київ
06.11.2019 06.11.2019 Баштанська міська рада 683/02.02-6/4 Про направлення проєкту Програми соціально-економічного розвитку 

Баштанської ОТГ
06.11.2019 05.11.2019 Мінрегіон 7/36/17514-19 Про надання звітів по проєктам регіонального розвитку



06.11.2019 01.11.2019 Асоціаіція суднобудівників України 

"Укрсудпром"

45/5-19 Щодо уччасті у круглому столі "Майбутнє морської економіки України"

06.11.2019 01.11.2019 Новоодеська міська рада 1496  Щодо розблакування коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
06.11.2019 02.11.2019 Мінекономіки 3904-05/45407-06 Щодо Закону України "Про концесію"

06.11.2019 06.11.2019 Обласна рада 513-03/05-19 Про забепзечення передачі документів та матеріалів пов"язаних із 

виконанням роботи з управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області
06.11.2019 30.10.2019 Посольство Республіки Корея в 

Україні

б/н Щодо вивчення географічних та промислових можливостей

06.11.2019 06.11.2019 Мінрегіон 7/36/17563-19 Щодо онлайн-наради щодо стану підготовки регіональних стратегій 

розвитку
06.11.2019 30.11.2019 Народний депутат України Пасічний 

О.С.

40/19-328 Щодо фінансування субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

06.11.2019 01.11.2019 Розпорядження ОДА 495-р Про норму тривалості робочого часу на 2020 рік

06.11.2019 05.11.2019 Розпорядження ОДА 500-р Про визнання такими, що втратили чинність, виконані та знімаються з

контролю, розпоряджень голови облдержадміністрації
06.11.2019 01.11.2019 Розпорядження ОДА 496-р Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування 

підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю та 

громадській організації осіб з інвалідністю
06.11.2019 04.11.2019 Квартирно-експлуатаційний відділ 

м. Миколаїв

4052 Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, іст області
07.11.2019 01.11.2019 Торгово-промислова палата України 2791/02.0-7.1 Про проведення українсько-чеського бізнес-форуму 19.11.2019

07.11.2019 04.11.2019 Головне усправління статистики у 

Миколаївській області

13-17/3291-19 Про роботу ГУ статистики у жовтні 2019 року

07.11.2019 12.09.2019 Закон України 79-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових 

послуг
07.11.2019 02.10.2019 Закон України 143-IX Про внесення змін до деяких законів України щодо державного 

регулювання космічної діяльності
07.11.2019 05.11.2019 Центральний відділу ДВС м. 

Миколаїв

65430 Про направлення постанови про відкриття виконавчого провадження

07.11.2019 06.11.2019 Обласна рада 2013-15-05-19 Про внесення змін до договору позички ДУ "Миколаївський обласний 

лабораторний центр МОЗ України"



07.11.2019 23.10.2019 Кандиддат технічних наук Сергій 

Криворучко

б/н Про надання відповіді щодо книги "Успіх в бізнесі. Від нуля до 

мільйонів"
07.11.2019 06.11.2019 Департамент освіти і науки 

Миколаївської ОДА

4929/10-03/01-

01.17

Про надання до складу Миколаївської регіональної експертної ради

07.11.2019 05.11.2019 Прем"єр-міністр України 39074/0/1-19 Про проведення селекторної наради під головуванням Прем"єра-міністра 

України
07.11.2019 06.11.2019 Обласна рада 1959-08-05-19 Щодо дотримання законодавства про державну допомогу

08.11.2019 06.11.2019 Облдержадміністрація 1673/30-05-46/6-19 Про надання інформації на спільне засідання постійно діючої комісії з 

питань поводження з безхазяйними відходами та робочої групи з 

розробки проєкту Регіонального плану управління відходами у 

Миколаївській області  до 2030 року
08.11.2019 08.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

кліничний госпіталь "

90/08-04 Щодо помилково нарахованих коштів

08.11.2019 07.11.2019 Доручення голови 

облдержадміністрації

5437/0/05-60/3-19 Про перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних
08.11.2019 07.11.2019 Облдержадміністрація 1681/15-05-28/6-19 Про складання звіту про чисельність військовозобов"язаних

08.11.2019 06.11.2019 Розпорядження 504-р Про внесення змін до розпорядження

голови Миколаївської облдержадміністрації від 14.06.2013 №182-р «Про 

утворення координаційної ради з питань розвитку - житлового 

будівництва у Миколаївській області та затвердження Положення про цю 

раду»
11.11.2019 11.11.2019 Прем"єр-міністр України 39919/0/1-19 Доручення за результатами селекторної наради  під головуванням 

Прем"єр-міністра України з  питання реалізації програм і проектів 

регіонального розвитку від 08.11.2019
12.11.2019 11.11.2019 Дорученя ОДА 5483/0/05-60/3-19 Про надання папортів бюджетних програм місцевих бюжетів та звіти про 

їх виконання
12.11.2019 01.10.2011 Сектор Державної регуляторної 

служби України у Миколаївській 

області

13.13/44/19 Про опублікування регуляторних даних

12.11.2019 07.11.2019 КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт"

721 Щодо виконання програми розвитку КП "ММА" на 2017-2020 роки

12.11.2019 07.11.2019 ГУ статистики у Миколаївській 

області

16.1-25/3327-19 Про вирішення організаційних питань з проведення Всеукраїнського 

перепису населення
12.11.2019 11.11.2019 Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

485/04-10/19 Про проведння семінару "Мовна компетентність публічного службовця"



12.11.2019 06.11.2019 Національний університет 

кораблебудування ім. Адмірала 

Макарова

60-05/5123 Щодо участі у круглому столі в рамках проведення Другого 

індустіального тижня 13 листопада

12.11.2019 07.11.2019 Державна податкова служба України 15199-00-06-04-01-

16

Про наданні фінансових планів

12.11.2019 06.11.2019 ДУ "Інститут регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього 

НАН України"

9/343 Про розгляд ноуково-аналітичної доповіді "Тенденції розвитку легкої 

промисловості в Україні: регіональні аспекти"

12.11.2019 07.11.2019 Львівська обласна рада 02-вих-1229 Про призупинення проведення видатків по субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій
12.11.2019 07.11.2019 Всеукраїнська мережа доброчесності 

та комплаєнсу

б/н Оригінал. Про відкриття освітнього заходу "Комплекс у трудових 

відносинах: практичні інструменти усунення корупційних ризиків"
12.11.2019 11.11.2019 Мінрегіон 7/19.2/17874-19 Про внесення змін до розпорядежння КМУ від 15.05.2019 № 351 в 

частині спрямування нерозподіленого залишку коштів ДФРР
12.11.2019 07.11.2019 Американська комерційна слжуба 

Посольства США в Україні

б/н Про запрошення на презентацію "Сучасні технології променевої терапії"

12.11.2019 06.11.2019 Миколаївський регіональний центр 

підтримки бізнесу

0601/01-001 Про приїзд генерального секретаря Асоціації суднобудівних заводів і 

виробників морського обладнення
12.11.2019 05.11.2019 Спілка підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств 

України

162/14 Про направлення інформаційних матеріалів

12.11.2019 07.10.2019 Міжнародний центр сприяння 

підприємництву

б/н Щодо участі у міжнародному заході з метою розширення двостороннього 

торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва з Грецією

12.11.2019 12.11.2019 Дорученя ОДА 5486/0/05-60/3-19 Про підготовку Звіту про оперативне обладнення території 

Миколаївської області
12.11.2019 11.11.2019 Організаційний відділ апарату  ОДА б/н Про консультативні органи

13.11.2019 03.09.2019 Центральний відділ ДВС м. 

Миколаїв. ГТУ юстиції у 

Миколаївській області

45932 Про відкриття виконавчого впровадження  від 03.09.2019 № 915/331/18

13.11.2019 13.11.2019 Програма USAID DOBRE б/н Про проведення щорічної конференції програми DOBRE

13.11.2019 13.11.2019 Департамент фінансів ОДА 031-09/2957 Про стан соціально-економічного розвитку області

13.11.2019 13.11.2019 Миколаївська філія ДП "АМПУ" б/н Про надання проектів документів на Раду порту



13.11.2019 13.11.2019 РТПП Миколаївської області 1001/06 Про проведення Українсько-чеського бізнес-форуму, який відбудеться 

19.11.2019
13.11.2019 13.11.2019 Мінрегіон б/н Про надання інформації щодо проектів, які фінансуються у поточному 

році за арахунок ДФРР
13.11.2019 11.11.2019 Розпорядження 516-р Про створення комісії з відбору проєктів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на виконання проєктів Перспективного плану 

розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки
13.11.2019 11.11.2019 Миколаївській коледж музичного 

мистецтва

98 Про надання дозволу на укладання договору оренди

13.11.2019 07.11.2019 ПКВО "Фармація" 792/06-01 Про ліквідацію ГТУ юстиції у Миколаївській області

13.11.2019 12.11.2019 КМ "Миколаївоблтеплоенерго" 3424/32 Про надання рахунків на оплату орендної плати за жовтень та листопад 

2019 року
13.11.2019 11.11.2019 Мінрегіон 1/36/14649-19 Щодо підготовки регіональних стратегій розвитку

13.11.2019 11.11.2019 Розпорядження 506-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 

02.11.2009 № 413-р "Про утворення обласної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат"
13.11.2019 12.11.2019 Мінрегіон 7/19.2/17934-19 Про надання інформації щодо учасників комісії для оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів ДФРР
13.11.2019 11.11.2019 Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської обласної 

держаної адміністрації

04/604 Щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки програм економічного і 

соціального розвитку у областей, районів, міст, сіл, селищ у 2020 році

14.11.2019 12.11.2019 Первомайська РДА 1248-01.02-01 Про срямування коштів для реалізації мікпропроекту місцевого розвитку

14.11.2019 13.11.2019 Южноукраїнська міська рада 11/02-34/3881 Щодо запрошення представників ДП НАЕК "Енергоатом" на наступний 

індустріальний тиждень
14.11.2019 14.11.2019 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при ОДА

б/н Про позачергове засідання ДНПК при ОДА

14.11.2019 12.11.2019 Прем"єр-міністр України 39212/1/1-19 Про розгляд звернення народного депутата Негулевського від 01.11.19 № 

331-85, 331-89, 331-93 щодо спрямування субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
14.11.2019 15.10.2019 Міжнародний виставковий центр 482 Про 18 Міжнародний промисловий форум-2019, який відбудеться з 19 по 

22 листопада ц.р.



14.11.2019 11.11.2019 Прем"єр-міністр України 35559/1/1-19 До Закону України від 20.09.2019 № 124-ІХ "Про внесення знім до деяких 

законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про 

смтандартизацію""
14.11.2019 13.11.2019 Посольство Федеративної 

Республіки Німеччини

б/н Про зустріч, яка відбудеться 26.11.2019

14.11.2019 12.11.2019 Обласна рада 534 Щодо виділення субвенції для реконструктції водопровідної мережі у с. 

Болеславчик Первомайського району
14.11.2019 14.11.2019 ТОВ "Артикус" б/н Про можливість підписання договору оренди нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ області
14.11.2019 06.11.2019 Казанківська РДА 01-16/16/478 Про виділення коштів для реалізації проекту ДФРР

14.11.2019 12.11.2019 Прем"єр-міністр України 39502/1/1-19 Про розгляд листа Асоціації міст України від 06.11.2019 щодо коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
14.11.2019 13.11.2019 Мінрегіон 7/19.7/18048-19 Про аналіз стану реалізації субвенції в областях

14.11.2019 14.11.2019 Мінрегіон 7/19.4/18078-19 Про визначення джерел фінансування для завершення проектів за 

рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших 

джерел незаборонених законодавством
14.11.2019 12.11.2019 ГУ ДСНС України у Миколаївській 

області

01-6221/20.03 Про включення представника до складу робочої групи та надати дозвіл на 

включення до проекту регіональної стартегії розвитку, розділів, що 

стосується захисту населння від пожеж,   НС та екологічної безпеки

14.11.2019 12.11.2019 Прем"єр-міністр України 40120/0/1-19 Про розгляд доповідної записки Державного секретаря КМУ Бондаренко 

від 11.10.2019 № 116/25-4-19
14.11.2019 29.10.2019 Закон України 229-ІХ Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених 

Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й 

застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до 

іноземних рахунків" (FATCA)
14.11.2019 30.10.2019 Закон України 242-ІХ Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим 

ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї
14.11.2019 08.11.2019 Прем"єр-міністр України 38480/1/1-19 Про розгляд звернення народного депутата України Негулевського І.П. 

від 31.10.2019 № 331-22 та № 331-70 щодо включення розподілу у 2019 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
14.11.2019 02.10.2019 Закон України 141-ІХ Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих економічних операторів



14.11.2019 13.11.2019 КНП "Миколаївська обласна дитяча 

клінична лікарня"

85-01 Про нададння на погодження додаткових договорів

14.11.2019 11.11.2019 Секретаріат КМУ 25953/0/2-19 Про забезпечення виконання завдань, визначеного у п. 21 доручення 

ПМУ від 09.01.2019 № 49960/1/1-18
15.11.2019 11.11.2019 Розпорядження ОДА 510-р Про проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах ОДА за 

2018 рік та завершений період 2019 року
15.11.2019 15.11.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА 700/01-07-25 Про уточнення відомостей та пропозицій щодо

15.11.2019 12.11.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА 694/02-07-23 Про уточнення складу обласної комісії з питань евакуації та внесення 

змін до відповідного розпорядження
15.11.2019 14.11.2019 Миколаївський базовий медичний 

коледж

09/742 Щодо отримання дозволу на укладання договору оренди нерухомого 

майна
15.11.2019 15.11.2019 Облдержадміністрація 2035/09-05-58/6-19 Про надання пропозицій до перспективного плану  роботи ОДА на 2020 

рік
18.11.2019 13.11.2019 Обласна рада 513-03/05-19 Про повернення документів на доопрацювання

18.11.2019 15.11.2019 Облдержадміністрація 2038/25-05-58/6-19 Щодо навчання з питань проведення консультацій з громадськістю

18.11.2019 15.11.2019 Облдержадміністрація 2039/25-05-28/6-19 Про підготовку плану заходів щодо реалізації у 2020 році Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016-2020 роки
18.11.2019 15.11.2019 Доручення ОДА 5588/0/05-61/3-19 Про надання пропозицій щодо питань, з яких мають бути проведені 

консультації  з громадськістю  в 2020 році
18.11.2019 06.11.2019 ПКВО "Фармація" б/н Додаткова угода № 1 до договору про надання послуг

18.11.2019 15.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни"

106/04-04 Про погодження додаткових договорів

18.11.2019 12.11.2019 Кривоозерська РДА 487/02-42-18/19 Про направлення гарантованого листа

18.11.2019 18.11.2019 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у грудні 2019 року

18.11.2019 14.11.2019 Обласна рада 513-03/05-19 Про повернення документів на доопрацювання

18.11.2019 18.11.2019 Обласна рада 1051-20/05-19 Запрошення на засідання комісії питань передачі від ОДА до обласної 

ради документів та матеріалів. Пов"язаних  із виконанням роботи з 

управління майном спільної власності територіальних громад
18.11.2019 07.11.2019 Філія "Ольвія" ДП "АМПУ" 1132/20-01-

04/Вих/20

Про Раду порту, яка пройде 14.11.2019



18.11.2019 14.11.2019 Прем"єр-міністр України 36231/1/1-19 Про внесення змін до Закону України від 19.09.2019 № 114-ХІ "Про 

внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких 

інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних 

закупівель"
18.11.2019 13.11.2019 Обласна рада 1027-03/05-19 Про забезпечення передачі документів та матеріалів. Пов"язаних із 

виконанням роботи з управління майном спільної власності
18.11.2019 14.11.2019 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичнної 

інтеграції України

39753/1/1-19 Про розгляд листа Міжнародного центру сприяння підпримництву від 

23.10.2019 № 3

18.11.2019 18.11.2019 Департамент фінансів ОДА 032-19/3009 Про виділення коштів з обласного бюджету

18.11.2019 15.11.2019 Облдержадміністрація 2096/0/05-22/2-19 Про випускників Національної академії державного управління при 

Президентові України
18.11.2019 13.11.2019 Мінрегіон 7/19.2/18040-19 Про розподіл коштів ДФРР

18.11.2019 15.11.2019 Постійна комісія обласної ради з 

питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій

1918-03-05-19 Про надання рекомендацій постійної комісії обласної ради

19.11.2019 14.11.2019 Департамент фінансів ОДА б/н Протокол співбесіди з ДЕРРП ОДА - головним розпорядником коштів 

обласного бюджету щодо очікуваного виконання видатків обласного 

бюджету за 2019 рік та розгляд пропозицій на 2020 рік в частині 

реалізації бюджету за 2019 рік та розгляд пропозицій на 2020 рі
19.11.2019 14.11.2019 МЗС України 713/17-084-1176 Щодо надання звіту про найсуттєвіші заходи міжнародного характеру 

2019 року
19.11.2019 15.11.2019 Депутат обласної ради Ясинський 

О.М.

б/н Про реалізацію мікропроекту місцевого розвитку

19.11.2019 15.11.2019 Депутат обласної ради Ясинський 

О.М.

4 Про реалізацію мікропроекту місцевого розвитку

19.11.2019 15.11.2019 Депутат обласної ради Ясинський 

О.М.

б/н Про виділення субвенції на придбання лапаскопічної стійки та набору 

обладнання до неї
19.11.2019 14.11.2019 Первомайська РДА 1257-01-02-01 Про реалізацію мікропроекту місцевого розвитку на придбання 

лапаскопічної стійки та набору обладнання до неї
19.11.2019 14.11.2019 Миколаївська філія ДП "АМПУ" 4073/18-02-

06/Вих/18

Про надання зауважень та пропозицій до проектів документів, які 

планується винести на засідання Ради Миколаївського морського порту



19.11.2019 15.11.2019 РВ ФДМ України по Одеській та 

Миколаївській областях

14-02-00376 Щодо передачі в комунальну власність територіальної громади м. 

Миколаєва санаторію-профілакторію "Інгул"
19.11.2019 18.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф"

1528 Про надання дозволу на укладення договору оренди нерухомого майна

19.11.2019 19.11.2019 Облдержадміністрація 2052/14-05-28/6-19 Щодо надання роз"яснень у зв"язку із проведенням реформи 

децентралізації в Україні
19.11.2019 12.11.2019 РВ ФДМ України по Одеській та 

Миколаївській областях

14-02-00337 Щодо формування переліку потенційних об"єктів оренди

19.11.2019 15.11.2019 Розпорядження ОДА 526-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації

від 20 липня 2016 року № 264-р «Про створення ради професійної освіти 

Миколаївської області»
19.11.2019 19.11.2019 Департамент фінансів ОДА 032-19/3010 Про доведення граничних обсягів на 2020 рік

19.11.2019 18.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

шкірно-венерологічний диспансер"

840 Про надання дозволу на укладення договору оренди нерухомого майна

19.11.2019 18.11.2019 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

2441/10 Про підготовку матеріалів до засідання робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати
19.11.2019 19.11.2019 Організаційний відділ ОДА б/н Про проведення семінару на тему: "Правові та  працктичні аспекти 

захисту персональних даних"
19.11.2019 19.11.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА б/н Про погодження проекту Методичних рекомендацій з розроблення планів 

реагування на НС
19.11.2019 18.11.2019 Управління охорони здоров"я ОДА 242 Про строк експлуатації конструкцій

19.11.2019 15.11.2019 МСПУ 19673/0/2-19/32 Про упорядкування юридичних осіб

19.11.2019 12.11.2019 Депутат обласної ради Марін Г.А. 20/19 Про пропозиції щодо реалізації мікпроектів

20.11.2019 20.11.2019 Обласна рада 2216-18-05-19 Щодо надання інформації про оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке передано в 

оренду терпідрозділам Мінюстиції
20.11.2019 19.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг"

1977/11 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна

20.11.2019 19.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг"

1976/11 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна

20.11.2019 14.11.2019 КЗК "Обласний палац культури" 2/108 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна



20.11.2019 15.11.2019 Служба автомобільних доріг у 

Миколаївській області

2543/05-08 Про надання пропозицій до Стратегії розвитку області

20.11.2019 20.11.2019 Обласна рада Про надання інформації щодо субвенції на реалізацію Перспективного 

плану
20.11.2019 19.11.2019 ГТУ юстиції у Миколаївській 

області

298/6-6-670/6.1-04 Про повернення НПА

20.11.2019 19.11.2019 Управління інформаційної 

діяльності ОДА

б/н Про направлення матеріалів з комунікацією з громадськістю

20.11.2019 20.11.2019 Обласна рада 2122-15-05-19 Про надання переліку нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке вільне та може бути 

передано в користування іншої особи
20.11.2019 18.11.2019 Облдержадміністрація 5589/0/05-46/3-19 Про направлення протоколу засідання ДНПК при ОДА № 9 від 

15.11.2019
20.11.2019 19.11.2019 Департамент освіти і науки ОДА 5109/04-02/01-

01.13

Про проведення конкурсу професійної майстерності

21.11.2019 21.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр онкології Миколаївської 

обласної ради"

09-194/01 Щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області

21.11.2019 20.11.2019 Управління капітального 

будівництва ОДА

1009/01-01-03 Про виділення коштів

21.11.2019 20.11.2019 Облдержадміністрація 2062/12-05-28/6-19  Щодо необхідності проведення перерозподілу видатків в межах 

кошторисних призначень та плану асигнувань на грудень 2019 року
21.11.2019 20.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр онкології Миколаївської 

обласної ради"

09-187/01 Інформація про вжитті заходи по акту перевірки нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад від 02.10.2019 року

21.11.2019 20.11.2019 ГУ статистики у Миколаївській 

області

13-17/3443-19 Про отримання згод від респондентів на використання статистичних 

даних
21.11.2019 20.11.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

38-39/4 Про проведення конференції "Жінки в бізнесі"

21.11.2019 20.11.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва Миколаївської 

області

37-38/4 Про проведння вебінару на тему "Тайм-менеджмент"

21.11.2019 20.11.2019 Розпорядження ОДА 287-рк Про звільнення з посади Кушніра О.В.



21.11.2019 12.11.2019 Депутат Миколаївської обласної 

ради Ясинський О.М.

534 Про виділення субвенції для реконструкції водопровідної мережі по вул. 

Виноградна, Мостова, Поперечна
21.11.2019 13.11.2019 Розпорядження 517-р Про забезпечення Порядку надання та умов використання субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання проєкту 

Перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки

22.11.2019 20.11.2019 Фонд державного майна України 10-19-20364 Щодо надання пропозицій щодо включення об"єктві права державної 

власності до переліку об"єтів, що підлягаються приватизації
22.11.2019 22.11.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА 621/01-07-23 Про запрошення на засідання комісії

22.11.2019 19.11.2019 Посольство України в Латвійській 

республіці

6129/16-110-1929 Щодо актуалізації українсько-латвійської міжрегіональної співпраці

22.11.2019 18.11.2019 ТОВ "Суднобудівний завод "Океан" 50000/323 Про урочистий мітинг, присвячений закладці корпусів двох барж

22.11.2019 20.11.2019 Мінекономіки 3903-06/48511-06 Про виконання плану заходів щодо популяризації інвестиційного 

потенціалу України у світі на період до 2025 року
25.11.2019 21.11.2019 Миколаївська філія ДП "АМПУ" 4130/18-02-

06/Вих/18

Щодо участі у засіданні ради морського порту Миколаїв, яке відбудеться 

за участю в.о. голови ДП "АМПУ" Райвіса Вецкаганса 27.11.2019

25.11.2019 19.11.2019 Прем"єр-міністр України 30239/1/1-19 Про пропозиції щодо приведення актів КМУ у відповідність із Законом

25.11.2019 19.11.2019 Миколаївська міська рада 6277/02.02.01-

40/14/19

Щодо робочої групи з питань оптимізації надання адміністративних 

послуг
25.11.2019 25.11.2019 Обласна рада 515-03/05-19 Про повернення документів на доопрацювання

25.11.2019 08.10.2019 Доручення ОДА 4865/0/05-60/3-19 Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної 

угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-

економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки

25.11.2019 22.11.2019 СКМУ 27490/0/2-19 Щодо створення агенцій регіонального розвитку

25.11.2019 19.11.2019 Прем"єр-міністр України 41315/0/01-19 Щодо підсумків наради під головуванням Прем"єр-міністра України з 

питань приватизації державного майна
25.11.2019 18.11.2019 Березнегуватська районна рада 467/01-02/06 Про розгляд звернення районної ради щодо розблокування 

фінансуваннясубвенції з державвного бюджету місцевим бюджетам
25.11.2019 20.11.2019 Розпорядження ОДА 529-р Про упорядкування структури та штату працівників апарату 

Миколаївської обласної державної адміністрації
25.11.2019 22.11.2019 Облдержадміністрація 2086/09-05-58/6-19 Про надання пропозицій щодо питань для розгляду на черговому 

засіданні колегії ОДА та включення їх до порядку денного



25.11.2019 22.11.2019 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

36-37/4 Про виконані у жовтні 2019 року послуги

26.11.2019 21.11.2019 Всеукраїнська екологічна ліга 37/11-04 Щодо врахування екологічної складової у проектів Стратегії 

регіонального розвитку області на період до 2027 року
26.11.2019 19.11.2019 Офіс Президента України 45-01/3229 Щодо розгляду звернення трудового колективу ТОВ "Вігранд"

26.11.2019 21.11.2019 Кривоозерська РДА 523/02-43-15/19 Щодо реалізації проекту "Будівництво каналізаційних мереж та споруд в 

смт Криве Озеро, Миколаївської областіё"
26.11.2019 26.11.2019 Департамент енергетики, 

енергозбереження та запровадження 

інноваційних технологій 

Миколаївської міської ради

831/20.04-05 Щодо надання друкованого інвестиційного профілю

26.11.2019 20.11.2019 Постанова КМУ 950 Про внесення змін до переліку об"єктів державної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави
26.11.2019 11.11.2019 Відокремлений підрозділ Южно-

Українська АЕС

15/19948 Щодо візиту посла ФР Німеччини

26.11.2019 21.11.2019 Генеральне Консульство Республіки 

Польша в Одесі

KG.ODES.220.45.2

019

Щодо показу фільму "Ціна правди

26.11.2019 21.11.2019 Прем"єр-міністр України 39412/1/1-19 Про опрацювання листа голови ВРУ від 01.2019 № 11/10-665  щодо 

відновлення фінансування заходів соціально-економічного розвитку та 

програм і проектів, що фінансуються із ДФРР
26.11.2019 22.11.2019 МЗС України 713/17-172-1202 Про направлення копії ноти МЗС України щодо правового статусу 

Ржепішеського К.І.
26.11.2019 25.11.2019 Мінрозвитку 7/12/18721-19 Щодо підготовки офіційного візиту Президента України до 

Азербайджанської Республіки (грудень 2019 року)
26.11.2019 22.11.2019 Обласна рада 513-03/05-19 Про забезпечення передачі документів та матеріалів, пов"язаних із 

виконанням роботи з управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області
26.11.2019 18.11.2019 ВРУ 04-16/05-

295/218549

Про парламентські слухання

26.11.2019 22.11.2019 Миколаївська філія ДП "АМПУ" 4167/18-02-

06/Вих/18

Про направлення доопрацьованих документів на засідання Ради 

морського порту Миколаїв
26.11.2019 25.11.2019 Генеральне Консульство Республіки 

Польша в Одесі

KG.ODES.220.46.2

019

Щодо виступу польського композитору Кшиштоф Пендерецький



27.11.2019 12.11.2019 Постанова ВРУ 270-IX Про зміну у складі РНБО

27.11.2019 17.10.2019 Закон України 202-IX Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний 

кордон України
27.11.2019 12.11.2019 Постанова ВРУ 287-IX Про проевдення парламентських слухань на тему: "Побудова ефективної 

системи охорони інтелектуальної власності в Україні"
27.11.2019 27.11.2019 U-LEAD б/н Про проведення семінару з питань реалызацыъ проектів державно-

приватного партнерства
27.11.2019 01.11.2019 Постанова ВРУ 267-IX Про заслуховування звіту Голови Антимонопольного комітету України

27.11.2019 30.10.2019 Закон України 243-IX Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом 

України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного 

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків 

на доходи
27.11.2019 15.11.2019 Українська асоціація досконалості та 

якості

198 Про направлення до відома Рішення 28-го Форуму "Дні якості в Україні 

2019"
27.11.2019 15.11.2019 Мінфін 16040-06-6/29466 Щодо прискорення процесу передачі нерухомого майна

27.11.2019 27.11.2019 Виконавчий комітет Миколаївської 

міської ради

6425/02.02.01-

22/02.07/14/19

Про звільнення Нєдової Т.О.

27.11.2019 14.11.2019 Мінфін 16020-25-6/29119 Щодо передачі бази відпочинку "Перлина"

27.11.2019 19.11.2019 ТУ ДБР у м. Миколаєві 05.17/05.17/13772 Щодо досудового розслідування

27.11.2019 26.11.2019 Кабінет Міністрів України 27790/0/2-19 Щодо показників ефективності діяльності голів обласних, Київської 

міської держадміністрацій
27.11.2019 18.11.2019 Рада підприємців КМУ 1076 Щодо надання інформації про виробників продуктів першої необхідності

28.11.2019 13.11.2019 КНП "Миколаївська обласна дитяча 

клінічна лікарня"

86-01 Про розміщення аптечного пункту

28.11.2019 28.11.2019 Облдержадміністрація 2230/0/05-11/2-19 Про участь у тренінгу на тему: "Фінансовий контроль проблемні аспекти

28.11.2019 28.11.2019 ТОВ "Кворум-нафта" 05/1/679 Щодо участі у відкритих торгах

28.11.2019 26.11.2019 Розпорядження ОДА 542-р Про здійснення функцій замовника

28.11.2019 28.11.2019 Регіональний фонд підтримки 

підпрємництва Миколаївської 

області

40-41/4 Про навчально-ознайомчу поїздку

28.11.2019 27.11.2019 Мінекономіки 3303-04/49504-06 Щодо регіонального семінару стосовно публічних закупівель



28.11.2019 27.11.2019 ТОВ 

"Миколаївпромстальконструкція"

П-88 Про виконання ремонтних робіт

28.11.2019 28.11.2019 РТПП Миколаївської області б/н Про направлення листа щодоміжнародних заходів на 2020 рік

28.11.2019 22.11.2019 Бізнес-омбудсмен 22074 Щодо направлення звіту діяльності Ради за 3 квартал 2019 року

28.11.2019 25.11.2019 МЗС України 201/16-910/6-4105 Щодо статусу К.І. Ржепішевського

28.11.2019 26.11.2019 Депутат Миколаївської обласної 

ради Чіпак І.

б/н Про реалізацію проекту "Реконструкція Лікувального корпусу № 2 

Казанківської ЦРЛ"
28.11.2019 25.11.2019 Казанківська РДА 01-16/16/477 Про реалізацію проекту "Реконструкція Лікувального корпусу № 2 

Казанківської ЦРЛ"
28.11.2019 25.11.2019 Мінекономіки 3904-05/49159-06 Про проведення конференції щодо розвитку державно-приватного 

партнерства
28.11.2019 26.11.2019 Миколаївське міське відділення 

ФСС

15-02-09-1705 Про проведення Міжнародного дня людей з особливими потребами

28.11.2019 27.11.2019 ФОП Лисенко В.О. 1 Про виконання ремонтних робіт

28.11.2019 26.11.2019 Мінекономіки 4601-04/49446-06 Щодо опитування експортерів

29.11.2019 27.11.2019 Міністерство оборони України 220/6014 Про стан виконання розпорядження КМУ від 03.10.2018 № 716-р "Про 

заствердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування та 

подальшого розвитку системи управління державою в умовах 

надзвичайного стану і в особливий період"
29.11.2019 29.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг"

2034/11 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

29.11.2019 29.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг"

2033/11 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

29.11.2019 29.11.2019 КЗК "Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей"

01-12/328 Про оренду нерухомого майна

29.11.2019 29.11.2019 КНЦ "Миколаївський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни"

130/08-04 Про повернення коштів

29.11.2019 26.11.2019 КНЦ "Новоодецський районний 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги"

553-01-10 Про передачу у спільну власність майнового комплексу

29.11.2019 27.11.2019 ТОВ "ЗІІ торговий Дім "МАЗ - 

Україна"

881 Про надання майданчика для презентації



29.11.2019 27.11.2019 Прем"єр-міністр України 40743/1/1-19 Про розгляд звернення народного депутата Гайду О.В. від 13.11.19  щодо 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
29.11.2019 30.11.2019 Закон України 244-IX Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до 

Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійн
29.11.2019 29.11.2019 КНП "Миколаївський обласний 

центр паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг"

2044/11 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

29.11.2019 27.11.2019 ДП "Науково-виробничий комплекс 

газотурбудування "Зоря"-

"Мапроект"

08/5-9219 Про нагородження прцівників


