Дата
надходження
документу
01.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

21.11.17

Національне агенство України з питань
державної служби

164/50/22-17

Про проведення навчання за програмою MATRA з питань верховенства
права на тему "Доброчесність державних службовців" у період з 7 по
16 березня 2018 року у м.Гаага (Королівство Нідерланди)

01.12.17

23.11.17

РТПП Миколаївської області

1366/12

28.11.17

Міністерство юстиції України

12483/12/7-17

Щодо проведення міжнародної сільськогосподарської виставки "Paris
International Agricultural Show 2018", яка відбудеться 24.02.2018 04.03.2018 в м.Париж (Франція)
Про надання інформації до офіційного візиту делегації Європейського
комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому,
що принижує гідність, поводженню чи покаранню

01.12.17

01.12.17

23.11.17

Перший заступник Глави АПУ

04-01/4021

01.12.17

15.11.17

Постанова КМУ

01.12.17

20.11.17

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

01.12.17

01.12.17

РЛП "Тилігульський"

234

01.12.17

30.11.17

РЛП "Кінбурська коса"

189

01.12.17

23.11.17

Облдержадміністрація

5637/0/05-49/3-17

01.12.17

22.11.17

Постанова КМУ

01.12.17

23.11.17

Комітет з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення ВРУ

877

283-2017

886
04-34/11-267524

Про надання пропозиції щодо поїздок (візитів) Глави держави до
регіонів протягом січня-червня 2018 року
Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків
підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих
будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення
проектно-кошторисної документації
Щодо надання доручення для забезпечення державної реєстрації права
господарського відання у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно на працівника КП "Миколаївбудреконструкція" для
забезпечення виконання п.2 розпорядження голови ОДА від 26.09.2017
№354-р
Щодо затвердження Довідки про зміни річного спеціального фонду
обласного бюджету (кошторису) на 2017 рік
Щодо добровільної пожежної дружини, що створена та діє в РЛП
"Кінбурська коса"
Про інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту ПКВО
"Фармація"
Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна
Протокол №81 від 15.11.2017 "Про схвалення рекомендацій "круглого
столу" на тему: "Соціальний діалог як інструмент взаємодії
громадянського суспільства і держави"

Дата
надходження
документу
01.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

28.11.17

Доручення

01.12.17

30.11.17

01.12.17

Номер документу

Назва документу

5782/0/05-61/3-17

Електронна пошта. Про забезпечення своєчасного виконання рішень,
викладених в протоколі №1 від 17.11.2017 року чергового засідання
обласної інвентаризації комісії з проведення технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту Миколаївської області

Постійна комісія обласної ради з питань
житлово-комунального господарства,
регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва

193-03/05-17

Про направлення рекомендацій постійної комісії від 28.11.2017 №6
"Про хід виконання рішення обласної ради від 21.12.2012 №31 "Про
надання згоди на безоплатну передачу зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області майна
державної санітарно-епідеміологічної служби області та внесення змін
до рішення обласної ради від 25 березня 2011 року №22"

30.11.17

Постійна комісія обласної ради з питань
житлово-комунального господарства,
регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва

2146-16-05-17

Про направлення рекомендацій постійної комісії від 28.11.2017 №2
"Про розгляд зверенння трудового колективу комунального
підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської
обласної ради стосовно надання фінансової підтримки підприємству"

01.12.17

21.11.17

ДУ "Інститут регіональних досліджень
імені М.І.Долішнього НАН України"

01.12.17

29.11.17

Компанія "GBS Group"

01.12.17

30.11.17

04.12.17

29.11.17

Постійна комісія обласної ради з питань
житлово-комунального господарства,
регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва
Перший віце-прем"єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі
України

04.12.17

01.12.17

04.12.17

01.12.17

51359

АЗ-2328312

1042-03/05-17

Щодо розгляду науково-аналітичної доповіді "Структура промислового
сектора економіки України: порівняння із державвами-членами ЄС і
напрямами оптимізації" (в електронній формі)
Запрошення щодо участі у міжнародній спеціалізованій програмі
"Стратегічне управління та планування. Інструменти результативного
менеджменту", яка відбудеться з 19 по 23 грудня в Австрії (Вена)
Про направлення рекомендацій постійної комісії від 28.11.2017 №1,
№2, №3, №4, №5, №6

47510/1/1-17

Щодо розгляду листа народного депутата України О.О.Жолобецького
від 22.11.2017 №327/330 щодо внесення змін до розпорядження КМУ
від 11.05.2017 №310-р зі змінами у розділі "Миколаївська область"

РЛП "Кінбурська коса"

188

Щодо затвердження довідки зміни помісячного розпису спеціалнього
фонду бюджету помісячного плану спеціального фонду бюджету на
2017 рік, довідки про зміни річного розпису спец.обл.бюджету на 2017
рік, розшифровки зі змінами до кошторису поточних видатків

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

187

Щодо внесення змін до річного розпису кошторису спеціального фонду

Дата
надходження
документу
04.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

01.12.17

Розпорядження голови ОДА

500-р

Про вжиття заходів щодо ліквідації стихійних ринків та припинення
несанкціонованої торгівлі живими тваринами, продукцією
тваринництва та харчовими продуктами тваринного і рослинного
походження на території Миколаївської області
Депутатське звернення щодо долучення Миколаївської області до
реалізації ідей, закладених в основі запланованої художньої виставки
"Artprom" з 13 по 21 грудня в виставковій залі Миколаївського
міського палацу культури і мистецтв
Про надання щотижневої інформації щодо погашення заборгованості із
заробітної плати працівникам підприємств області
Щодо затвердження Довідки про зміни річного спеціального фонду
обласного бюджету (кошторису) на 2017 рік по власним надходженням

04.12.17

30.11.17

Народний депутат України Вадатурський
А.О.

04.12.17

01.12.17

04.12.17

01.12.17

Департамент соціального захисту
населення ОДА
РЛП "Тилігульський"

04.12.17

30.11.17

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

04.12.17

01.12.17

РТПП Миколаївської області

04.12.17

01.12.17

Облдержадміністрація

05.12.17
05.12.17

05.12.17
29.11.17

РЛП "Тилігульський"
Управління комунального майна
Миколаївської міської ради

05.12.17

04.12.17

Нечаянська сільська рада Миколаївського
району Миколаївської області

634-04-08-17

05.12.17

01.12.17

Доманівська селищна рада Миколаївської
області

1096

05.12.17

01.12.17

Ольшанська селищна рада Миколаївського
району Миколаївської області

469/04.07

05.12.17

04.12.17

ТОВ "СОНАР"

VIII/328-1655

1262-01-09
233

47745/1/1-17

Щодо розгляду листа народного депутата України Віктора Кривенко
від 27.11.2017 №310-132/17 про надання пропозицій щодо
передбачення надання субвенції із загального фонду державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

1397/07

Щодо відкриття Регіонального представництва Асоціації "Український
національний комітет Міжнародної Торгової Палати" в Миколаївській
області
Електронна пошта. Про стан виконавської дисципліни за період з
20.10.2017 по 20.11.2017
Щодо виплати надбавки в.о.директора парку за грудень 2017 року
Про надання інформації щодо об"єктів нерухомості, що обліковувалися
на балансі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (у т.ч й орендовані) станом
на 01.01.2015
Щодо погодження проектної заявки для фінансування за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Щодо погодження проектних заявок для фінансування за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Щодо погодження проектної заявки на придбання спец.техніки для
фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
Про формлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на
зовнішньоекономічну операцію згідно із зовнішньоекономічним
договором від 08.11.2017 №780

2217/11-05-28/6-15
236
2102/10/01/08/17

428

Дата
надходження
документу
05.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

01.12.17

Розпорядження голови ОДА

05.12.17

30.11.17

Мінекономрозвитку

05.12.17
06.12.17
06.12.17

05.12.17
01.12.17
05.12.17

06.12.17

06.12.17

РЛП "Приінгульський"
РТПП Миколаївської області
ДУ "Миколаївський обласний
лабораторний центр МОЗ України"
Облдержадміністрація

06.12.17

17.11.17

Управління південного офісу
Держаудитслужби в Миколаївській області

15-14-07-17/4587

06.12.17

17.11.17

2232/01/01-02/21

06.12.17

24.11.17

Вознесенська міська рада Миколаївської
обалсті Виконавчий комітет
ФДМУ

06.12.17

16.12.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

190

06.12.17
06.12.17

05.12.17
05.12.17

РЛП "Тилігульський"
РЛП "Тилігульський"

241
240

06.12.17
06.12.17

05.12.17
05.12.17

РЛП "Кінбурська коса"
Управління житлово-комунального
господарства ОДА

191
1571/01-03

06.12.17
06.12.17

30.11.17
06.12.17

Облдержадміністрація
РЛП "Грнаітно-степове Побужжя"

2454/15-05-28/6-17
191

06.12.17

29.11.17

МЗС України

501-р

4602-05/44080-06
116
1394/01
14/05-2068
2496/28-05-29/6-17

10-16-22319

301/16-077-771

Назва документу

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
23 травня 2007 року №141-р " Про створення обласної робочої групи з
питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств"
Щодо 12-ї Міжнародної виставки-ярмарку "FEBAK" у м.Бамако
(Республіка Малі)
Про фінансування в 1 половині грудня 2017 року
Щодо консалтингових послуг в сфері публічних закупівель
Щодо списання майна, що перебуває в безоплатному користуванні
згідно договорам позички №1 від 21.01.2013 та №4 від 26.04.2016
Електронна пошта. Запрошення на засідання з попереднього розгляду
основних матеріалів проекту містобудівної документації "Схема
планування території Миколаївської області - внесення змін", яке
відбудеться 08.12.2017 о 10-00 в сесійній залі обласної ради
Про результати здійснення державного фінансового контролю щодо
підприємств, установ та організацій, які підпорядковуються
Миколаївській міській раді та отримували кошти з міського бюджету,
за 2016 рік та 9 місяців 2017 року
Перелік незавершених об"єктів, фінансування яких здійснювалось за
рахунок коштів ДФРР в 2015, 2016 роках станом на 01.11.2017
Щодо формування та надання повної, актуальної інформації про
потенційні об"єкти оренди
Про фінансування у грудні 2017 року на заробітну плату, оплату
електроенергії, податку на землю, орендну плату
Заявка на фінансування на оплату оренди майна та оплату за телефон
Заявка на фінансування в грудні 2017 року на заробітну плату та оплату
за теплопостачання
Заявка на фінансування за 1 половину грудня 2017 року
Електронна пошта. Про надання інформації стосовно балансової
належності зовнішніх теплових мереж, які використовуються для
теплопостачання Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 в
м.Миколаїв по вул.2 Екіпажна,4
Про організацію роботи щодо військового обліку у 2018 році
Про фінансування у грудні 2017 року на оплату оренди приміщення та
відрядження
Про надання контактної інформації та оновлені біографічні довідки
керівників підрозділів, відповідальних за питання міжнародного
співробітництва із зазначенням рівня володіння англійською мовою

Дата
надходження
документу
07.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

04.12.17

Миколаївська місцева прокуратура №2

115-32/8908вих17

Про надання інформації про об"єкти комунального майна у
Інгульському районі м.Миколаєва, строк договорів оренди яких
закінчився і які не повернуто у власність міста, та орендарів, що мають
заборгованість зі сплати орендної плати, з долученням належним
чином завірених документів по договорам оренди
Звіт про чисельність працюючих та військовозобов"язаних та списки
працівників ПКВО "Фармація", які перебувають на військовому обліку

07.12.17

07.12.17

ПКВО "Фармація"

1099/05.3-35

07.12.17

07.12.17

ПКВО "Фармація"

1093/06-01

Про надання документу (довідки), що підтверджує факт перебування
нерухомого майна, розташованого за адресою: Миколаївська обл.,
Веселинівський р-н, смт Кудрявцівка, вул.Гутника, 40-а у власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

07.12.17
07.12.17

07.12.17
06.12.17

ПКВО "Фармація"
Миколаївський коледж культури і мистецтв

1096/06-01
347

07.12.17

09.11.17

Закон України

2191-VIII

07.12.17

16.11.17

Закон України

2211-VIII

07.12.17

04.12.17

Миколаївська місцева прокуратура №2

07.12.17

01.12.17

Секретаріат КМУ

Звіт з оцінки нерухомого майна
Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна від
12.07.2017 №23
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2017 рік"
Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України
щодо святкових і неробочих днів
Про надання інформації по договору оренди Миколаївської обласної
інфекційної лікарні з ТОВ "Аптека 101" та договору оренди з
ПП"Медичний центр АРТ" з долученням належним чином завірених
документів по вказаним договорам оренди
Щодо розгляду листа Коблівської сільської ради Миколаївської області
від 20.11.2017 №1665 щодо реалізації проекту "Нове будівництво
мереж газопостачання с.Українка Березанського району Миколаївської
області" за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
Миколаївської області та ПАТ "Нафтогаз України"

07.12.17

06.12.17

Мінрегіон

07.12.17

04.12.17

Облдержадміністрація

115-32/8907вих17

47981/1/1-17

7/19-13398

2503/12-05-28/6-17

Факсограма щодо пришвидшення конкурсного відбору та проведення
оцінки інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році
та надання узагальнених переліків інвестиційних програм і проектів
разом з документами, визначеними Порядком підготовки, оцінки та
відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
Електронна пошта. Про надання інформації про проведену роботу
щодо виконання п.49 постанови КМУ від 28.02.2002 №228

Дата
надходження
документу
07.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

01.12.17

Доручення

5973/0/05-61/3-17

Електронна пошта. Щодо обміну позитивним досвідом щодо соціальноекономічного розвитку, налагодження ефективного міжрегіонального
діалогу за участю керівництва області, представників органів влади

07.12.17

01.12.17

Повне товариство "Ломбард "Україна"

670

Про припинення договору оренди від 02.12.2013 №29 у зв"язку з
закриттям ломбардного відділення
Про укладання договору для укладання договору про дистанційне
розрахункове обслуговування "Клієнт казначейства - казначейство"
Пропозиції ідей до проектів до Плану заходів з реалізації у 2018-2020
роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
для можливого розгляду на засіданнях фокус-груп
Щодо передачі вартості робіт (відповідно до розпоряджень голови
Миколаївської ОДА від 16.05.2017 №165-р та від 01.11.2017 №428-р)
на баланси Миколаївського обласного наркологічного диспансеру та
Комунального закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ - центр
загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації"

07.12.17

27.11.17

ГУДКСУ у Миколаївській області

09.2-08/8041

07.12.17

04.12.17

Управління охорони здоров"я ОДА

15-5532-4

07.12.17

07.12.17

КП "Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції"

07.12.17

08.11.17

Закон України

07.12.17

04.12.17

Департамент освіти і науки ОДА

5580/11/01-01-13

07.12.17
07.12.17

06.12.17

Облдержадміністрація
Заступник голови ОДА Гайдаржи В.В.

1362/0/05-3/1-17
б/н

07.12.17

06.12.17

Мінекономрозвитку

4602-05/44731-06

08.12.17

08.12.17

ТОВ "БІС-СОФТ"

08.12.17

08.12.17

Миколаївська обласна рада професійних
спілок

08.12.17

04.12.17

Міністерство фінансів України

304

2187-VIII

1014
01/01-12/314

04110-14-7/33630

Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження
Щодо проведення оплати за розроблення технічного паспорту для
Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Миколаївської обласної ради
Про підготовку проведення електронного декларування за 2017 рік
Щодо можливості включення в.о.начальника управління капітального
будівництва ОДА Барбаянової О.В. до складу регіональної комісії з
оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних
програм і проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області без
права голосу
Щодо проведення міжнародної виставки "China International Import
Expo 2018" у період з 5 по 10 листопада 2018 року в м.Шанхай (КНР)
Щодо терміну використання та технічної підтримки веб-сервісу
"Інвестиційно-привабливий регіон"
Електронна пошта. Протокол №4 від 05.12.2017 засідання
Миколаївського обласного координаційного комітету сприяння
зайнятості населення
Щодо схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на
2018 рік, підготовленого до другого читання

Дата
надходження
документу
08.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

04.12.17

Центр реформ та місцевого розвитку

4/12-6/1

Меморандум про співпрацю щодо реалізації Проекту "Створення та
розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку
Миколаївської області"
Про безоплатну передачу у власність автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою
До листа Міністерства юстиції України від 28.11.2017 №12484/12/4-17
про надання інформації для підготовки візиту в Україну делегації
Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню
Щодо здійснення регуляторними органами планування діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Проектні заявки для розгляду та отримання висновку відповідно до
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
Проектні заявки, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Проектні заявки, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Електронна пошта. Запрошення до участі у засіданні Координаційної
ради при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони
довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області
на 2011-2015 роки та обласної Цільової програми розвитку еологічної
мережі до 2015 року та зассідання робочої групи з питань розроблення
Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на
2018-2020 роки 14.12.2017 о 14-00

08.12.17

07.12.17

Розпорядження голови ОДА

08.12.17

01.12.17

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

48064/1/1-17

08.12.17

24.11.17

Державна регуляторна служба України

10584/0/20-17

11.12.17

08.12.17

Доманівська селищна рада Миколаївської
області

1135

11.12.17

08.12.17

770/04-01

11.12.17

11.12.17

11.12.17

11.12.17

Благодатненська сільська рада
Арбузинського району Миколаївської
області
Прибужанівська сільська рада
Вознесенського району Миколаївської
області
Управління екології та природних ресурсів
ОДА

11.12.17
11.12.17

11.12.17
08.12.17

Департамент фінансів ОДА
РЛП "Кінбурська коса"

11.12.17

11.12.17

КП "Миколаївська обласна друкарня"
Миколаївської обласної ради

343

11.12.17
12.12.17

11.12.17
07.12.17

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

196
193

12.12.17

04.12.17

ФОП Михайлов В.А.

б/н

524-р

1245.04.07

б/н

040-13/3629
198

Проекти змін до бюджетної класифікації
Щодо затвердження довідки про зміни річного розпису фонду
обласного бюджету (кошторису) на 2017 рік
Економічні розрахунки щодо надання у 2018 році фінансової
підтримки комунальному підприємству за рахунок коштів обласного
бюджету
Заявка на фінансування за 2-гу половину грудня 2017 року
Щодо внесення змін до річного розпису кошторису спеціального фонду
Позовна заява до Господарського суду про стягнення вартості
поліпшення об"єкту оренди з КП Миколаївської обласної ради
"Миколаївкнига"

Дата
надходження
документу
12.12.17

Дата створення
документу
28.11.17

12.12.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Державна регуляторна служба України

10653/20-17

06.12.17

Мінрегіон

7/13-13408

12.12.17

11.12.17

Розпорядження голови ОДА

484-рк

12.12.17

12.12.17

Миколаївська обласна рада

1084-03/05-17

12.12.17

01.12.17

Постанова КМУ

12.12.17

08.11.17

Розпорядження КМУ

12.12.17

12.12.17

12.12.17

12.12.17

Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській області
Департамент фінансів ОДА

12.12.17

02.12.17

Указ Президента України

12.12.17

08.12.17

Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України

Щодо використання рекомендацій ДРС щодо оцінки регуляторного
впливу проектів регуляторних актів на конкуренцію в рамках
проведення АРВ
Про надання відомостей про передачу із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об"єднаних
територіальних громад, що створюються згідно з законом та
перспективним планом формування територій громад, відповідних
бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до
розмежування видатків між бюджетами
Про продовження строку тимчасового виконання обов"язків директора
регіонального ландшафтного парку "Тилігульський"
Про надання копій затверджених в установленому порядку фінансових
планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл,
селищ міст Миколаївської області на 2018 рік та пропозицій до проекту
рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань житловокомунального господарства, регулювання комунальної власності,
приватизації та капітального будівництва
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері надання послуг
електронного цифрового підпису та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Адміністрацією Державної служби спеціального зв"язку та захисту
інформації
Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та
плану заходів щодо її реалізації
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017 рік
Про надання пропозицій до тимчасовго розпису обласного бюджету на
І квартал 2018 року
Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад
(установу) України
Запрошення до участі у засіданні Комітету підприємців малого та
середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України у формі
круглого столу на тему: "Кредитування та інші форми підтримки
малого і середнього бізнесу в Україні", яке відбудеться 19.12.2017 об
11-00 в приміщенні Торгово-промислової палати України (вул.
В.Житомирська, 33 4 поверх, кім.401)

904

797-р
б/н
043-20/3642
401/2017
320

Дата
надходження
документу
12.12.17

Дата створення
документу
11.12.17

Облдержадміністрація

12.12.17

15.11.17

Постанова ВРУ

12.12.17

11.12.17

Департамент соціального захисту
населення ОДА

12.12.17

11.12.17

Мінрегіон

7/13-13542

12.12.17

27.11.17

Державний комітет телебачення і
радіомовлення України

3650/24/3

12.12.17

11.12.17

Миколаївський обласний онкологічний
диспансер Миколаївської обласної ради

09-1111/01

12.12.17

06.12.17

21932/92/1-17

12.12.17

04.12.17

Віце-прем"єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України
Національне агенство України з питань
державної служби

171/70/22-17

Про надання інформації про використання міжнародної технічної
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних
службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій

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

б/н

Щодо розгляду листа народного депутата України Палатного А.Л. від
01.12.2017 №248 та 249 щодо включення змін до розподілу у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між
місцевими бюджетами за об"єктами (заходами) об"єктів (заходів)
м.Вознесенська
Щодо удосконалення правового регулювання у сфері мобілізаційної
підготовки та мобілізації
Щодо надання дозволу на укладання договору оренди на нерухоме
майно - частину паркетної зали (невигороджену) на 2 поверсі зповерхової будівлі за адресою: м.Миколаїв, пл.Суднобудівників,3

12.12.17

Джерело інформації

12.12.17

01.12.17

Мінекономрозвитку

12.12.17

08.12.17

Комунальний заклад культури "Обласний
палац культури"

Номер документу

Назва документу

2518/09-05-58/6-17

Електронна пошта. За підписом Кушніра О.В. (готувала Гейко) Про
надання інформації щодо стану виконання заходів, викладених у
розпорядженні голови ОДА від 29.12.2016 №504-р "Щодо
популяризації європейських принципів місцевої демократії та
підтримки добровільного об"єднання територіальних громад"
Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний
бюджет України на 2018 рік
Електронна пошта. Протокол засідання обласної тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 28
листопада 2017 року (протокол №11)
Щодо оцінки діяльності регіональних центрів розвитку місцевого
самоврядування за методикою
Про надання інформації щодо виконання плану заходів щодо реалізації
Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік у IV кварталі 2017 року

2209-VIII
2430/09

2714-23/44292-03
2/104

Щодо надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області - частину нежитлового приміщення на
першому поверсі адміністративного корпусу з ФОП Щербіна А.І.
До листа Мінрегіону від 09.11.17 №12/20-31-2895 про виконання п.140
плану пріорітетних дій Уряду на 2017 рік

Дата
надходження
документу
12.12.17

Дата створення
документу
05.12.17

Миколаївський обласний онкологічний
диспансер Миколаївської обласної ради

09-1091/01

12.12.17

11.12.17

Миколаївський обласний онкологічний
диспансер Миколаївської обласної ради

09-1112/01

12.12.17

07.12.17

Перший вцце-прем"єр-міністра України Міністр економічного розвитку і торгівлі
України

48800/1/177

13.12.17

12.12.17

ДП "НАРП"

3693

Про надання копії наказу Мінекономрозвитку від 27.03.2017 №8-дск

13.12.17

13.12.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

195

13.12.17

12.12.17

РЛП "Тилігульський"

244

13.12.17

12.12.17

РЛП "Тилігульський"

242

Облдержадміністрація

б/н

Про фінансування у грудні 2017 року на заробітну плату,
відшкодування податку на землю, орендну плату
Щодо затвердження Розшифровки до кошторису видатків РЛП
"Тилігульський" на 2017 рік по обласному цільовому фонду охорони
навколишнього природного середовища
Заявка на фінансування в грудні 2017 року на заробітну плату, оплату
водопостачання та водовідведення, електроенергію, природний газ,
податку на землю
Про надання пропозицій в план основних заходів, що проводяться
облдержадміністрацією у січні 2018 року
Про державну реєстрацію права власності на об"єкти нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області
Про фінансування у грудні 2017 року на оплату оренди приміщення
Щодо Другої міжнародної кувейтської торгівельної виставки у 2018
році
Щодо виплати премії директору парку за грудень 2017 року
Пропозиція щодо створення першого в Україні технопарку
суднобудування на базі Миколаївського суднобудівного заводу

13.12.17

Джерело інформації

Номер документу

13.12.17

11.12.17

Миколаївська обласна рада

13.12.17
13.12.17

13.12.17
07.12.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
Мінекономрозвитку

13.12.17
13.12.17

13.12.17
08.12.17

РЛП "Приінгульський"
Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова

123
60-05/4906

13.12.17
13.12.17

13.12.17
11.12.17

РЛП "Приінгульський"
Прокуратура Миколаївської області

126
17/1-219-13

375-03/05-17

196
4602-05/45204-06

Назва документу

Щодо надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області - частину нежитлового приміщення на
першому поверсі радіологічного корпусу з ФОП Чичкалюк Т.О.
Щодо надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області - частину нежитлового приміщення на
першому поверсі поліклінічного корпусу з ФОП Щербіна А.І.
Щодо розгляду листа народного депутата України Лівіка О.П. від
01.12.2017 №04-26/131/05б щодо включення змін до розподілу у 2017
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій між місцевими бюджетами місцеві бюджети ОТГ смт
Олександрівки, Єланецького району та Доманівського району

Про фінансування у 2 половині грудня 2017 року
Про надання інформації щодо призначення на будь-які посади у
Миколаївській ОДА осіб, відповідно до яких здійснюється досудове
розслідування

Дата
надходження
документу
13.12.17

Дата створення
документу
12.12.17

13.12.17
13.12.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

РЛП "Приінгульський"

124

13.12.17
12.12.17

РЛП "Кінбурська коса"
РЛП "Приінгульський"

199
125

13.12.17

13.12.17

РЛП "Тилігульський"

245

13.12.17

12.12.17

РЛП "Тилігульський"

243

13.12.17

13.12.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

197

14.12.17

06.12.17

Державне агенство резерву України

14.12.17

14.12.17

Доманівська селищна рада Миколаївської
області

1129

14.12.17

06.12.17

Міністерство соціальної політики України

2862/0/101-17

Щодо затвердження "Довідки про зміни до помісячного розпису
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального
фонду бюджету (плану асигнувань)
Заявка на фінансування за грудень 2017 року на запчастини
Про фінансування у грудні 2017 року на канцелярське приладдя та за
послуги доступу до мережі Інтернет
Заявка на фінансування у грудні 2017 року на оплату бензину та ремонт
службового автомобіля
Заявка на фінансування в гррудні 2017 року на оплату публікацій
оголошень
Про фінансування у грудні 2017 року на канцелярські товари та
відрядження
Уточнений перелік підприємств-відповідальних зберегачів
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які розташовані на
території Миколаївської області
Про розгляд проектних заявок, що можуть реалізовуватись за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Моніторинг показників заробітної плати за жовтень 2017 року

14.12.17

12.12.17

Мінрегіон

7/13-13662

14.12.17

06.12.17

14.12.17

13.12.17

Ольшанська селищна рада Миколаївського
району Миколаївської області

494/04.07

14.12.17

13.12.17

Облдержадміністрація

14.12.17

04.12.17

Центр реформ та місцевого розвитку

14.12.17

13.12.17

Миколаївська обласна рада

14.12.17

14.12.17

ТОВ "СОНАР"

4111/0/4-17

Про надання статистичної інформації для підготовки проекту
постанови КМУ щодо затвердження розподілу у 2018 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Міністерство охорони здоров"я України та 191-06-2007/32513/7/16- Щодо формування "медичних рад реформ"
Мінрегіон
13498

2549/10-05-33/6-17

4/12-6/2

375-03/05-17
452

Про розгляд проектної заявки, що можуть реалізовуватись за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Про надання інформації щодо опублікування у засобах масової
інформації розпорядження голови ОДА від 05.09.2017 №327 "Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови
Миколаївської обласної державної адміністрації"
Меморандум про співпрацю щодо реалізації проекту "Створення та
розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку
Миколаївської області"
Про надання інформації на лист обласної ради від 13.11.2017 №37503/05-17
Про відкликання заявки на разову (індивідуальну) ліцензію на
зовнішньоекономічну оперцію від 04.12.2017 №428

Дата
надходження
документу
14.12.17

Дата створення
документу

15.12.17

14.12.17

15.12.17

15.12.17

Управління з питань надзвичайних ситуацій
ОДА

726/01-07-23

15.12.17

15.12.17

1035/06.03-05

15.12.17

11.12.17

Департамент агропромислового розвитку
ОДА
Миколаївська обласна рада

15.12.17

14.12.17

Облдержадміністрація

2569/14-05-58/6-17

15.12.17

12.12.17

Компанія GBS Group

А3-2380016

15.12.17

01.12.17

Постанова КМУ

15.12.17

27.11.17

Український союз промисловців і
підприємців

15.12.17

14.12.17

15.12.17

13.12.17

Миколаївське обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету
України
Врадіївська РДА

18.12.17

15.12.17

Мінрегіон

18.12.17

18.12.17

Управління охорони здоровя ОДА

б/н

18.12.17

18.12.17

Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України

б/н

14.12.17

Джерело інформації

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

Номер документу

Назва документу

1310/04.03

Про розгляд проектних заявок, що можуть реалізовуватись за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ
Електронна пошта. Про надання інформації для підготовки щорічного
звіту Президенту України про здійснення облдержадміністрацією
покладених на неї повноважень та стану розвитку території за 2017 рік

6158/0/05-61/3-17

1074-03/05-17

955
02-1-627

1-292/50-1736

1010

7/19-13804

Електронна пошта. Запрошення на засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
Миколаївській ОДА, яке відбудеться 20.12.2017 о 10-00
Про надання інформації щодо кластерних об"єднань суб"єктів
господарювання
Про надання проектів рішень щодо питань, які пропонуються для
розгляду на сесії обласної ради
Електронна пошта. Про оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців
Запрошення щодо участі у міжнародній спеціалізованій програмі
"Стратегічне управління проектами. Сучасні підходи та методи", яка
відбудеться з 6 по 10 лютого 2018 року в Лондоні, Великобританія
Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827
Рішення розширеного з"їзду промисловців, підприємців та
роботодавців та "Платформа економічного патріотизму: невідкладні
заходи"
Про надання документів для дослідження ринку надання ритуальних
послуг
Щодо виділення коштів з обласного бюджету у поточному році на
соціально-економічний розвиток району для забезпечення
життєдіяльності населення (водозабезпечення населення питною
водою)
Факсограма про надання інформації щодо інвестиційних проектів і
програм регіонального розвитку та ефективного використання коштів
державного фонду регіонального розвитку
Порядок роботи оперативної наради управління охорони здоров"я
ОДА, що відбудеться 21.12.2017 о 15-00
Електоронна пошта Запрошення на круглий стіл "Набуття чинності
Угоди про асоціацію України та ЄС: що змінилося?", який відбудеться
21.12.2017 в УСПП

Дата
надходження
документу
18.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

18.12.17

Облдержадміністрація

18.12.17

18.12.17

Фізична особа Мазур Сергій Олегович

18.12.17

18.12.17

Облдержадміністрація

1995/0/05-13/2-17

18.12.17

18.12.17

РЛП "Тилігульський"

247

18.12.17

18.12.17

370

18.12.17

13.12.17

18.12.17

15.12.17

Миколаївський коледж культури і
містецтва
КП "Миколаївська обласна друкарня"
Миколаївської обласної ради
Облдержадміністрація

2195/11-05-58/6-16

Електронна пошта. Про надання інформації щодо виконання
розпоряджень та протокольних доручень голови облдержадміністрації

18.12.17

15.12.17

Облдержадміністрація

2572/11-05-58/6-17

18.12.17

18.12.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

Про надання звітної інформації
за IV квартал 2017 року
Щодо внесення змін до річного розпису кошторису загального фонду

18.12.17

15.12.17

Мінрегіон

7/7-13789

18.12.17

18.12.17

1338/04.03

18.12.17

18.12.17

19.12.17

19.12.17

Куцурубська сільська рада Очаківського
району Миколаївської області
Головне управління статистки у
Миколаївській області
Департамент соціального захисту
населення ОДА

19.12.17
19.12.17
19.12.17
19.12.17

18.12.17
08.12.17
12.12.17
19.12.17

19.12.17

15.12.17

ДП "Зоря-Машпроект"
Миколаївська обласна рада
Мінекономрозвитку
Регіолнальний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській області
Облдержадміністрація

Номер документу

Назва документу

1616/0/05-13/2-17

Електронна пошта. Про надання інформації щодо здійснення
дисциплінарних проваджень та притягнення державнихслужбовців до
дисциплінарної відповідальності за Ivартал 2017 року
Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівля, котельня (на
балансі ПКВО "Фармація")
Електронна пошта. Про надання інформації про використання
міжнародної технічної допомоги
Про затвердження Довідки про зміни річного розпису асигнувань
загального фонду обласного бюджету (кошторису) на 2017 рік
Про надання інформації

б/н

2353-16-05-17

198

14-16/641-17
б/н

08/5-9974
936-03/05-17
3213-08/45857-06
б/н
499-РК

Про економічні розрахунки КП "Миколаївська обласна друкарня"

Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань
загального та спеціального фондів державного бюджету в розрізі
інвестиційних програм (проектів), економічної класифікації видатків
бюджету та їх помісячного розподілу
Щодо заміни проектів
Про надання пропозицій до проекту каталогу офіційних статистичних
публікацій у 2018 році
Електронна пошта. Телефонограма про надання пропозицій до
протокольних доручень обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Щощо нагородення грамотою
Щодо доповнення наданої інформації
Щодо передачі майна з державної у комунальну власність
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017 рік
Про продовження строку виконання тимчасового виконання обовязків
директора регіонального ландшафтного пару "Гранітно-степове
Побужжя"

Дата
надходження
документу
19.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

15.12.17

Розпорядження

540-р

Електронна пошта. Про організацію навчання в Миколаївському
обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2018
рік
Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань
загального та спеціального фондів державного бюджету в розрізі
інвестиційних програм (проектів), економічної класифікації видатків
бюджету та їх помісячного розподілу
Електронна пошта. Протокол засідання обласної тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (Грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від
07.11.2017 №10
Про надання уточнених переліків та додаткових проектних заявок, що
можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ
Заявка на фінансування за 2-гу половину грудня
Про надання показників за 2017 рік по комунікаційній діяльності
Програми прикордонного співробітництва "Басейн Чорного моря"
Про фінансування у грудні 2017 року на оплату електроенергії,
водопостачання та водовідведення
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017 рік
Щодо затвердження Штатного розпису РЛП "Тилігульський" з
01.01.2018р.
Щодо терміну використання та технічної підтримки веб-сервісу "Єдина
інформаційна система обліку майна спільної власності територіальних
громад області"
Про фінансування в 2 половині грудня 2017 року
Про надання пропозицій щодо включення відповідних виставковоярмаркових заходів до переліку виставок і ярмарків, що
проводитимуться в Україні у 2018 році
Запрошення щодо участі у міжнародній спеціалізованій програмі
"LEAN Management. Оптимизация процесов снабжения и закупочной
деятельности. Тендеры", яка відбудетьтя у 2018 році у Барселоні
Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому
числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської
заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської
служби станом на 1 січня 2017 року

19.12.17

15.12.17

Мінрегіон

19.12.17

18.12.17

Департамент соціального захисту
населення ОДА

19.12.17

19.12.17

Шевченківська сільська рада Вітовського
району Миколаївської області

19.12.17
19.12.17

19.12.17
14.12.17

РЛП "Кінбурська коса"
Мінекономрозвитку

20.12.17

20.12.17

РЛП "Гранітно-степове Побужжя"

202

20.12.17

20.12.17

б/н

20.12.17

20.12.17

Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Миколаївській області
РЛП "Тилігульський"

250

20.12.17

08.12.17

ТОВ "БІС-СОФТ"

1011

20.12.17
20.12.17

20.12.17
18.12.17

РЛП "Приінгульський"
Мінекономрозвитку

20.12.17

14.12.17

Совет Европейского Делового Союза

20.12.17

13.12.17

Розпорядження КМУ

7/7-13790

2508/09

2231/04-03/17

202
4002-05/46817-06

127
4602-05/47139-03

3683/141218

900-р

Дата
надходження
документу
20.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

15.12.17

Розпорядження голови ОДА

546-р

Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного та
соціального розвитку Миколаївської області на 2018 рік та наступні два
роки
Про надання щоквартальної інформації щодо результативності
використання коштів державного фонду регіонального розвитку
Протокольне рішення за результатами шостого засідання Ради
регіонального розвитку від 24 жовтня 2017 року
Електронна пошта. Протокол засідання міжвідомчої робочої групи з
питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати від28.11.2017 №5
Електронна пошта. Про надання пропозицій до календаря туристичних
подій Миколаївщини на 2018 рік
Про направлення висновків постійної комісії обласної ради від
20.12.2017 №4 "Про внесення змін до Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018
роки"
Щодо уточнення місцевого бюджету, з якого здійснюється
фінансування об"єкта у Миколаївській області за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Розподіл державного фонду регіонального розвитку у 2018 році
Про використання коштів державного фонду регіонального розвитку у
2017 році
Щодо розгляду листа ДП "Миколаївський суднобудівний завод" від
28.09.2017 №36/347стосовно нагального вирішення питання організації
та забезпечення належної охорони периметру та особо важливих
об"єктів підприємства
Про вжиття заходів щодо соціалнього захисту малолітнього
Бадротдінова В.М., громадяднина України, уроженця м.Миколаєва,
який перебуває на території Республіки Молдова
Електронна пошта. Про роботу Центру у 2018 році

21.12.17

19.12.17

Мінрегіон

7/19-13934

21.12.17

16.12.17

Глава Адміністрації Президента України

02-01/2150

21.12.17

20.12.17

Департамент соціального захисту
населення ОДА

21.12.17

19.12.17

Облдержадміністрація

21.12.17

20.12.17

Постійна комісія облансої ради з питань
аграрної політики, земельних відносин та
соціального розвитку села

21.12.17

13.12.17

Міністерство фінансів України

22.12.17
22.12.17

18.12.17
18.12.17

Мінрегіон
Розпорядження голови ОДА

22.12.17

14.12.17

Виконавчий комітет Миколаївської міської
ради

12426/02.02.0115/14/17

22.12.17

15.12.17

Міністерство соціальної політики України

24727/0/2-17/37

22.12.17

21.12.17

432/02-1/17

22.12.17

18.12.17

Миколаївський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, усатнов і
організацій
Управління культури, національностей та
релігій ОДА

2543/09

2607/16-05-58/6-17
1119-03/05-17

05220-10-7/34912

7/19-13884
558-р

1885/04-14

Електронна пошта. Про надання інформації щодо виконання пунктів
Плану заходів з реалізації положень Комюніке 8-го засідання
Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах
осіб намецького походження, які проживають в Україні

Дата
надходження
документу
22.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

20.12.17

Розпорядження голови ОДА

562-р

Електронна пошта. Про чергування відповідальних працівників
структурних підрозділів облдержадміністрації під час святкових днів з
23 до 25 грудня 2017 року, з 30 грудня 2017 року до 01 січня 2018 року
та з 06 до 08 січня 2018 року
Електронна пошта. Про використання програмного забезпечення
Про надання інформації щодо українсько-єгипетського співробітництва

22.12.17
26.12.17

18.12.17
22.12.17

Облдержадміністрація
Мінрегіон

4967/0/05-47/3-17
7/12-14115

26.12.17

22.12.17

ФОП Галькевич О.С.

б/н

26.12.17

07.12.17

ДП "Миколаївський бронетанковий завод"

26.12.17

20.12.17

Розпорядження голови ОДА

26.12.17

22.12.17

Регіональний фонд підтримки
підприємництва в миколаївській області

26.12.17

22.12.17

Мінрегіон

7/12-14117

Про відзначення працівників державного підприємства "Наукововиробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017 рік (на виконання
п.2.7)
Про надання інформації щодо українсько-саудівського співробітництва

26.12.17

22.12.17

Мінрегіон

7/12-14114

Про надання інформації щодо українсько-кувейтського співробітництва

26.12.17

26.12.17

б/н

26.12.17

20.12.17

Регіональний фонд підтримки
підприємництва в миколаївській області
Компанія GBS Group

А3-2431719

Про фінансування заходів Програми розвитку малдого і середнього
підприємництва у Мик.обл. на 2017 рік (п.2.7)
Запрошення до участі у міжнародній спеціалізованій програмі
"Практика управління ризиками. Єфективний контролінг. Закордонний
досвід", яка відбудеться з 27 по 31 березня 2018 року в Італії (Рим)

26.12.17

19.12.17

Міністерство інфраструктури України

18-23/8041

26.12.17

26.12.17

Департамент фінансів ОДА

043-20/3851

27.12.17

22.12.17

Мінрегіон

7/12-14112

27.12.17

27.12.17

Розпорядження голови ОДА

2718
513-рк
б/н

571-р

Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області - нежитлові приміщення другого поверху двоповерхової будівлі
аеровокзалу (на балансі КП "Миколаївський міжнародний аеропорт")
Про надання копії наказу Мінекономрозвитку від 27.03.2017 №8-дск

Щодо вилучення посади начальника Миколаївської філії ДП
"Адміністрація морських портів України" з переліку посад абонентів
урядового міжміського зв"язку та міського спеціального телефонного
зв"язку
Про надання проектів зведених кошторисів та планів асигнувань
загального фонду бюджету за кодами повної економічної класифікації,
зведення показників спеціалнього фонду кошторису, проект зведеного
помісячного плану спеціального фонду бюджету, детальні
розшифровки видатків за кодами економічної класифікації
Щодо активізації українсько-німецького та українсько-баварського
співробітництва
Електронна пошта. Про норму тривалості робочого часу на 2018 рік

Дата
надходження
документу
27.12.17

Дата створення
документу

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

22.12.17

Мале підприємство "Орбіта"

12/22-1

Щодо відзначення грамотою облдержадміністрації директора
підприємства Савенкову О.А. з нагоди професійного свята енергетиків Дня енергетика
Заява про надання в оренду вбудовані нежитлові приміщення в
гаражних боксах за адресою: м.Миколаїв, вул. 3-я Слобідська
(Дзержинського), 134(на балансі КП "Миколаївкнига")
Щодо припинення процедури передачі в оренду вбудованих
нежитлових приміщень в гаражних боксах
Щодо активізації українсько-мексиканського співробітництва
Щодо підготовки щорічного звіту голови облдержадміністрації за
підсумками 2017 року (щодо нагальних проблем розвитку регіону та
шляхів їх розв"язання на рівні центральних органів виконавчої влади)

27.12.17

27.11.17

ФОП Михайлов Віталій Анатолійович

27.12.17

25.12.17

КП "Миколаївкнига"

27.12.17
27.12.17

22.12.17
27.12.17

Мінрегіон
Доручення

7/12-14116
6389/0/05-61/3-17

27.12.17

27.12.17

Доручення

6387/0/05-60/3-17

27.12.17

21.12.17

Європейський діловий союз

OG-1601-107AR

27.12.17

22.12.17

Мінекономрозвитку

3903-05/48165-06

27.12.17

21.12.17

27.12.17

27.12.17

Німецько-Українська промисловоторговельна палата
Доручення

6390/0/05-61/3-17

28.12.17

28.12.17

ФОП Дерега Аліна Володимирівна

б/н

28.12.17
28.12.17

27.12.17
27.12.17

Облдержадміністрація
Облдержадміністрація

29.12.17

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

б/н

3-1/148

б/н

2664/11-05-58/6-17
2665/11-05-58/6-17
21

Електронна пошта. Щодо оперативного інформування про місце
перебування у вихідні та святкові дні
Запрошення щодо участі у міжнародній спеціалізованій програмі
"Структура державного та муніципального управління на прикладі
Австрії", яка відбудеться з 6 по 10 березня 2018 року в Австрії
Про надання переліку міжнародних форумів щодо залучення
інвестицій, які були організовані регіональною та місцевою владою та
проведені у 2017 році а також заплановані на 2018 рік
Запрошення до участі у форумі "Україна-Баварія", який відбудеться
24.01.2018 в м.Мюнхен, Німеччина
Щодо підготовки щорічного звіту голови облдержадміністрації за
підсумками 2017 року (результати аналізу динаміки щорічних
показників соц-економ.розвитку регіону відповіднодо Постанови КМУ
від 21.10.2015 №856)
Заява щодо надання в оренду нежитлових вбудованого приміщень в
гаражних боксах за адресою: м.миколаїв, вул. 3-я Слобідська
(Дзержинського), 134 (на балансі КП "Миколаївкнига")
Про перевірку наявності документів з грифом "ДСК"
Про надання списків осіб, які можуть отримувати кореспонденцію з
обмеженням доступу "Для службового користування"
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
внесення змін до Програми розвитку культури у Миколаївській області
на 2017-2018 роки

Дата
надходження
документу
29.12.17

Дата створення
документу
21.12.17

29.12.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Рішення Миколаївської обласної ради

27

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

28

29.12.17

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

30

Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. 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
опертивному управлінні Миколаївського обласного краєзнавчого
музею
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна відділення екстерної (невідкладної) медичної допомоги
комунального закладу "Южноукраїнська міська лікарня" з комунальної
власності територіальної громади м.Южноукраїнськ у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
призначення Раєвського О.А. на посаду директора Центру олімпійської
підготовки з баскетболу та командних ігрових видів спорту

29.12.17

21.12.17

Рішення Миколаївської облсної ради

26

29.12.17

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

34

29.12.17

27.12.17

Мінекономрозвитку

4101-12/48714-06

29.12.17

28.12.17

Доручення

6435/0/05-61/3-17

29.12.17

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

32

Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. 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
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
внесення змін до рішення обласної ради від 02 серпня 2017 року №2
"Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області"
Роз"яснення щодо поновлення програмного забезпечення для видачі
облдержадміністраціями разових (індивідуальних) ліцензій су"єктами
зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовуються спеціальні
санкції - режим індивідуального ліцензування, ліцензій на
експорт/імпорт товарів
Електронна пошта. Щодо підготовки та проведення публічного звіту
голови обласної державної адміністрації за 2017 рік
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у комунальну власність територіальної громади міста
Миколаєва

Дата
надходження
документу
29.12.17

Дата створення
документу
21.12.17

29.12.17

Джерело інформації

Номер документу

Назва документу

Рішення Миколаївської обласної ради

7

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

6

29.12.17

21.12.17

Рішення Миколаївської обласної ради

1

Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
внесення змін до Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017" на
період до 2018 року включно
Рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання. Про
Зверення депутатів Миколаївської облансої ради до Кабінету Міністрів
України щодо підвищення розміру компенсації на тверде паливо

29.12.17

14.12.17

Прокуратура Миколаївської області

29.12.17

26.12.17

Компанія GBS Group

29.12.17

26.12.17

Компанія "TLC Polska"

29.12.17

28.12.17

Доручення

29.12.17

28.12.17

План

29.12.17

27.12.17

Мінеконормозвитку

(15-31)19946вих-17

А3-2483346

181/01
6416/0/05-61/3-17
б/н
3903-05/48716-06

Позовна заява щодо встановлених порушень інтересів державиу сфері
розпорядження майном спільної власності територіальних громад
області
Запрошення до участі в екслюзивній міжнародній спеціалізованій
програмі "Стратегічне управління та планування. Інструменти
результативного менеджменту", яка відбудеться з 29 січня до 3 лютого
2018 року в Сінгапурі
Пропозиції щодо консалтингової, інформаційної та організаційної
підтримки та супроводу будь-яких проектів Миколаївської області
Електронна пошта. Про виконання протоколу чергового засідання
регіональної комісії з питань ТЕБ від 20.12.2017 №9
Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться обласною
державною адміністрацією у січні 2018 року
Щодо застосування стимулюючих механізмів залучення інвестицій в
реальний сектор економіки

