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03.12.2018 29.11.2018 Облдержадміністрація 6111/0/05-58/3-18 Про надання доручення на підготовку проекту розпорядження голови ОДА "Про 

внесення змін до розпорядження голови ОДА від 21.06.2018 № 256-р"
03.12.2018 30.11.2018 Розпорядження 514-р Про надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області в позичку
03.12.2018 30.11.2018 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/7436 Про направлення представників до Миколаївського обласного військового 

комісаріату.
03.12.2018 03.12.2018 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/7508 Про направлення листа Командувача військ оперативного командування 

"Південь"
03.12.2018 30.11.2018 Миколаївська облдержадміністрація 2196/34-05-28/ Про надання пропозицій до  календаря туристичних подій Миколаївщини 2019

03.12.2018 03.12.2018 Миколаївська обласна державна 

адміністрація

2008/13-05-28/6-18 Щодо порушень порядку використання державних інформаційних ресурсів

03.12.2018 29.11.2018 Державна установа "Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього Національної академії 

наук України"

5/310 Про направлення науково-аналітичної доповіді "Хімічна промисловість регіонів 

України: стан, проблеми і перспективи розвитку"

03.12.2018 01.12.2018 Управління з питань НС 

Миколаївської ОДА

753/01-07-25 Щодо проведення навчання  04-05 грудня 2018 року

03.12.2018 23.11.2018 Мінекономрозвитку 4603-04/52566-03 Про проінформування вітчизняних підприємств щодо можливості участі у 21-й 

міжнародній харчової виставки
03.12.2018 30.11.2018 МЗСУ 640/16-700-3243 Щодо надання інформаційно-довідкових матеріалів для можливого використання 

під час візиту делегації провінції Шаньсі до Миколаївській області

03.12.2018 19.11.2018 Миколаївський окружний 

адміністративний суд

400/2582/18 Ухвала по відкриття провадження в адміністративній справі ПП "Редакція газети 

"Рідне прибужжя" про визнання дій та бездіяльності 

03.12.2018 30.11.2018 Управління інформаційної 

діяльностіта комунікацій з 

громадськістю Миколаївської ОДА

1420/02-16 Про перенесення термінів звітності контрольних документів у грудні 2018 року

03.12.2018 03.12.2018 ПКВО "Фармація" 1108/05.3-35 Про надання роз"яснення стосовно підпорядкування ПКВО "Фармація" з питань 

військового обліку військовозобов"язаних ПКВО "Фармація"
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04.12.2018 04.12.2018 Обласний центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді

335 Про надання довідки про належність нерухомого майна, що розташоване за 

адресою вул. Севасотпольська, 63

04.12.2018 04.12.2018 Центр державних замовлень б/н Запрошення на навчання 10-11.12.18 тендерних комітетів

04.12.2018 03.12.2018 Облдержадміністрація 5004/0/05-49/3-18 Про вжиття заходів у сфері техногенної та пожежної безпеки підприємств

04.12.2018 04.12.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Резников Ілля Борисович

94 Про надання інформації щодо стану реалізації мікропроектів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку станом на 01.12.2018
04.12.2018 26.11.2018 ПКВО "ФАРМАЦІЯ" 7111 Акт надання послуг

04.12.2018 03.12.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Соколов Михайло 

Володимирович

84/12 Щодо підстав включення нерухомого майна, яке перебуває на балансі ПКВО 

"Фармація"

04.12.2018 РЛП "Приінгульський" 147 Про виділення додаткових коштів на електроенергію для опалення усієї площі 

адміністративного приміщення
04.12.2018 03.12.2018 Доручення голови ОДА 6208/0/05-60/3-18 Щодо оперативного інформування про місце перебування у вихідні та святкові дні

05.12.2018 03.12.2018 Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської ОДА

04/556 Про розгляд проекту розпорядження голови ОДА "Про внесення змін до 

розпорядження голови ОДА від 03.02.2014 № 17-р" стосовно перерозподілу 

повноважень з ДЕЕРП ОДА на управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської ОДА
05.12.2018 05.12.2018 Управління з питань НС 

Миколаївської ОДА

761/01-07-23 Про надання інформації щодо кількісного складу служби

05.12.2018 30.11.2018 Прибузька сільська рада 

Доманівського району 

Миколаївської області

695 Про заміну проектних заявок в межах передбаченого розпорядженням голови 

ОДА від 06.11.2018 № 475-р

05.12.2018 23.11.2018 Департамент фінансів ОДА 032-19/3247 Про доведення гранічних обсягів на 2019 рік

06.12.2018 29.11.2018 КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт"

612 Щодо договору оренди від 15.02.2018 № 34  нерухомого майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищь, міст Миколаївської області

06.12.2018 Мінрегіон Про надання інформації проектів і програм регіонального розвитку та 

ефективного використання коштів ДФРР
06.12.2018 08.11.2018 Протокол наради Кабінет Міністрів 

України

45485/0/1-18 Протокол наради від 08.11.2018 Про стан реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади і подальші кроки з 

її виконання
06.12.2018 05.12.2018 Державна установа "Офіс з 

просування експорту України"

42 Щодо опитування серед підприємців області

07.12.2018 04.12.2018  Розпорядження голови ради 

оборони  Миколаївської

2/18 Про заходи щодо підготовки території Миколаївської області до оборони
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07.12.2018 07.12.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у  Миколаївській області на 2018 рік

07.12.2018 07.12.2018 Південно-Бузьке БУВР 03/2144 Про розгляд проекту Програми розвитку водного господарства області на 2019-

2021 роки та проекту розпорядження голови ОДА
07.12.2018 08.11.2018 Закон України 2611-VІІІ Про  внесення змін до Податкового кодексу України щодо опадаткування 

акцизним податком легкових транспортних засобів
07.12.2018 22.11.2018 Постанова ВРУ 2624-VІІІ Про призначення Фріз І.В. на посаду Міністра у справах ветеранів України

07.12.2018 26.11.2018 Постанова ВРУ 2631 - VІІІ Про визначення чергових виборів Презедента України

07.12.2018 08.11.2018 Закон України 2612-VІІІ Про внесення змін   до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України

07.12.2018 20.11.2018 Посол Республіки Корея в Україні Лі 

Янг-Гу

Запрошення на Корейсько-Український аграрний  форум" 29.11.2018

07.12.2018 04.12.2018 Облдержадміністрація 6240/0/05-58/3-18 Про надання доручення на підготовку розпорядження

07.12.2018 05.12.2018 Мінрегіон 7/19.4/13976-18 Про надання інформації  щодо моніторингу стану завершення реалізації у 2018 

році інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у Миколаївській 

області
07.12.2018 30.11.2018 ГО "Миколаївське обласне 

об"єднання інвалідів "Злагода"

654 Про надання  допомоги в оформлення міжнародного представництва ГО 

"МООІ"Злагода" в ОАЄ в м. Дубай
07.12.2018 05.12.2018 Фонд державного майна України 10-15-24914 Щодо подання відомостей про майно за місцемзнаходженням: Миколаївська обл. 

м. Вознесенськ, вул. Соборності,39
07.12.2018 03.12.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 178  Про внесення змін до розшифровки поточних видатків по фонду навколишнього 

природнього середовища на 2018 рік
07.12.2018 29.11.2018 Національне агенство з питань 

державної служби

485/40/22-18 Щодо проведення з 13 по 22.03.2019 у м. Гаага (Королівство Нідерланди) 

навчання за програмою  МАТRА з питань верховенства права на тему 

"Доброчесність державних службовців"
07.12.2018 28.11.2018 МЗС України 202/14-140-4318 Щодо застосування імунитетів та привілеїв під час воєнного стану

07.12.2018 28.11.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

1064-03/05-18 Рекомендація № 1  від 27.11.2018  про передачу нежитлового приміщення зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

у комунальну власність

07.12.2018 23.11.2018 Державна служба якості освіти 

України

01-21/1148 Щодо утворення  територіальних органів Державної служби якості освіти України

07.12.2018 14.11.2018 Розпорядження КМУ 871-р Про внесення змі до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів ДФРР
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07.12.2018 08.11.2018 Закон України 2613-VІІІ Про  ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як 

Позичальником та ЄС як Кредитором Кредитної угоди між Україною як 

Позичальником, НБУ  як Фінансовим агентом Позичальника та ЄС як Кредитором 

(щодо отримання Україною макрофінансової допомоги)
10.12.2018 10.12.2018 Облдержадміністрація 6122/0/05-47/3-18 Щодо блокування спроб технічного проникнення до державних електронних 

ресурсів
10.12.2018 05.12.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 184 Про фінансування у грудні 2018 року видатків на оплату послуг зв"язку

10.12.2018 03.12.2018 ОБСЄ в Україні 007-218/12-18 Про організацію зустрічі з першим заступником голови ОДА, для обговорення 

актуальної безпекової ситуації по Миколаївській області з огляду на нещодавні 

події
10.12.2018 07.12.2018 Розпорядження 526-р Про передачу з балансу управління МВС України в Миколаївській області на 

баланс ГУ НП в Миколаївській області нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищь, міст Миколаївської області
10.12.2018 10.12.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

48708/1/1-18 Про опрацювання звернення народного депутата Корнацького А.О. від 05.12.2018 

№ 01/12-18 про включення до розподілу у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 
10.12.2018 06.12.2018 РЛП "Тилігульський" 184 Про фінансування у грудні 2018 року ввидатків на оплату послуг (публікація 

оголошень у ЗМІ та ремонт, обслуговування оргтехніки, заправка картриджів)
10.12.2018 10.12.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 187 Про фінансування у грудні 2018 року ввидатків

10.12.2018 07.12.2018 Доручення 6291/0/05-60/3-18 Про обговорення та формування Перспективного плану розвитку Миколаївської 

області на 2019-2021 рр.
10.12.2018 04.12.2018 Мінрегіон 7/19.2/13762-18 Про направлення протокольного рішення селекторної наради, яка відбулася 

26.11.18 під головуванням Зубка Г.Г., щодо виконання завдань, передбачених 

заходами з розвитку системи охорони здоров"я у сільській місцевості
10.12.2018 07.11.2018 Розпорядження КМУ 7 Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевими 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій
10.12.2018 10.12.2018 Державний архів Миколаївської 

області

1051/01.1-13/10 Про вжиття невідкладних заходів щодо унеможливлює загрози втрати документів.

10.12.2018 27.11.2018 Протокол засідання ради 

регіонального розвитку 

Миколаївської області

1 Електронна пошта. Протокол засідання ради регіонального розвитку 

Миколаївської області від 27.11.2018 № 1

10.12.2018 10.12.2018 Доручення 6314/0/05-61/3-18 Про підготовку щорічного звіту Президента України про здійснення ОДА 

покладених на неї повноважень та стану розвитку території
10.12.2018 10.12.2018 РЛП "Приінгульський" 151 Про фінансування у грудні 2018 року ввидатків на оплату послуг інтернету

11.12.2018 10.12.2018 Облдержадміністрація 2270/15-05-28/6-18 Про вжиття заходів з питань військового обліку та бронювання
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11.12.2018 04.12.2018 Прем"єр міністр України 46402/1/1-18 Про опрацювання під час виконання доручення Прем"єр-міністра України від 

14.11.18 № 45700/0/1-18
11.12.2018 07.12.2018 Мінрегіон 7/7.1/14130-18 Про надання пропозицій стосовно розподілу бюджетних асигнувань загального та 

спеціального фондів державного бюджету в розрізі інвестиційних програм, 

економічної класифікації видатків бюджету та їх помісячного розподілу
11.12.2018 11.12.2018 РЛП "Тилігульський" 193 Про фінансування видатків у грудні на оплату послуг

11.12.2018 06.12.2018 РЛП "Тилігульський" 186 Про внесення змін до Розшифровки до кошторису видатків РЛП "Тилігульський" 

на 2018 рік по обласному цільовому фонду охорони навколишнього природного 

середовища
11.12.2018 11.12.2018 КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної 

ради

642 Про внесення змін до договору оренди в частині коригування розміщення об"єкту

11.12.2018 10.12.2018 Облдержадміністрація 2276/15-05-58/6-18 Про надання інформації щодо можливостей та порядку залучення промислового 

потенціалу галузей економіки області для виконання завдань щодо забезпечення 

сил і засобів ЗСУ та іншим військовим формувань
11.12.2018 06.12.2018 РЛП "Тилігульський" 185 Про фінансування видатків в грудні на предмети, матеріали, обладнення та 

інвентар
11.12.2018 10.12.2018 РЛП "Приінгульський" 150 Про фінансування видатків в першій половині грудня

11.12.2018 04.12.2018 Мінрегіон 7/35/13809-18 Щодо надання інформації за бюджетною програмою "Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"
11.12.2018 07.12.2018 Облдержадміністрація 6301/0/05-58/3-18 Про внесення змін до розпорядження ОДА від 28.04.2016 № 152-р

11.12.2018 07.12.2018 Облдержадміністрація 6300/0/05-58/3-18 Про надання доручення на підготовку проекту розпорядження "Про внесення змін 

до розпорядження голови ОДА від 06.11.18 № 475-р "Про затвердження переліку 

проектів соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад 

Миколаївської області"
11.12.2018 07.12.2018 Мінекономрозвитку 4603-04/53867-06 Щодо 2-го Марокканського і Західноафриканського нафтогазового саміту

11.12.2018 03.12.2018 Управління молоді та спорту ОДА 02-922 Про надання доручення ДЕРРП ОДА, щодо фінансування виготовлення нової 

технічної документації Миколаївської обласної комунальної дитячо-юнацької 

спортивної школи в рамках фінансування програми "Миколаївщина - 2017"
11.12.2018 23.11.2018 Голова ВРУ 11/10-1579 Про опрацювання  листа Голови ВРУ та звернення народного депутата України 

І.В. Луценко щодо збору та систематизації публічної інформації щодо передачі 

Української православної церкві Московського паьтріархату будівель, споруд

11.12.2018 29.11.2018 Народний депутат України Д.Б. 

Макар"ян

427/11/29 Про опрацювання звернення народного депутата України Макар"яна Д.Б. щодо 

внесення змін до Додатку 1 розпорядження КМУ від 07.11.18 № 867-р
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11.12.2018 06.12.2018 Національне агенство України з 

питань державної служби

187/30/22-18 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
11.12.2018 11.12.2018 Облдержадміністрація 2279/15-05-28/6-18 Про стан виконання розпоряджень голови Ради оборони Миколаївської області

12.12.2018 08.12.2018 Прем"єр-міністр України 48258/1/1-18 Про розгляд звернення депутатської групи "Партія "Відродження" від 27.11.18 № 

04-09/05-286 (248802) та від 03.12.18 № 04-09/05-289 (252327) та про результати у 

визначений законом строк поінформувати депутатську групу і Кабінет Міністрів

12.12.2018 06.12.2018 Мінрегіон 7/19.8/14040-18 Щодо протокольного доручення робочої групи з вироблення єдиних підходів до 

розвитку адміністративних послуг в регіонах
12.12.2018 06.12.2018 Указ Президента України 412/2018 Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади

12.12.2018 04.12.2018 ПАТ "Миколаївгаз" Мк06.1-СЛ-29948-

1218

Про проведення заходів захищеності і безпеки функціонування об"єктів ПАТ 

"Миколаївгаз"
12.12.2018 11.12.2018 Мінекономрозвитку 3611-06/54157-06 Щодо нового формату Програми " for Partnership with Germany"

12.12.2018 03.12.2018 Мінекономрозвитку 3301-04/53127-06 Щодо зняття з оприлюднення інформації

12.12.2018 11.12.2018 Облдержадміністрація 2289/12-05-28/6-18 Про виконання пункту 49 Постанови КМУ від 28.02.2002 № 228

12.12.2018 05.12.2018 Кабінет Міністрів України 47672/5/1-18 План організації виконання Указу Президента України від 26.11.2018 № 393 "Про 

введення воєнного стану в Україні (схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 

05.12.2018, протокол № 50)
12.12.2018 11.12.2018 Мінекономрозвитку 4603-04/54114-03 Щодо Переліку виставок і ярмарків, які проводитимуться в Україні у 2019 році

13.12.2018 13.12.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

23-36/4 Про внесення коригування щодо придбання технічного обладнання

13.12.2018 12.12.2018 Доручення 6393/0/05-61/3-18 Про направлення протоколу № 13 від 11.12.2018

13.12.2018 13.12.2018 Облдержадміністрація 2299/15-05-28/6-18 Про створення запасів матеріально-технічних засобів

13.12.2018 03.12.2018 Державний концерн 

"Укроборонпром"

16-11225 Щодо відсутності узгодження призначення керівником ДП "Миколаївський 

суднобудівний завод"
13.12.2018 10.12.2018 Управління містобудування та 

архітектури ОДА

1639-01-20 Про ініціюнування  наради з питання прийому-передачі об"єкту нерухомості до 

комунальної власності
13.12.2018 13.12.2018 Облдержадміністрація 2302/09-05-58/6-18 Про внесення пропозицій до плану роботи обласної ради на 2019 рік

13.12.2018 11.12.2018 Державна установа "Миколаївський 

слідчий ізолятор"

20/15-10223 Про організацію взаємодії установи з органами місцевого самоврядування щодо 

забезпечення в особливий період
13.12.2018 12.12.2018 Розпорядження 536-р Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподілу 

субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію
13.12.2018 11.12.2018 Розпорядження 533-р Про норму тривалості робочого часу на 2019 рік

13.12.2018 13.12.2018 РЛП "Тилігульський 193 Про фінансування у грудні 2018 року на оплату послуг, придбання обладнаня і 

предметів
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13.12.2018 13.12.2018 Департамент фінансів ОДА 011-10/3469 Щодо проведення експертної зустрічі в режимі відеоконференції 20.12.2018 о 

12.00
14.12.2018 13.12.2018 Миколаївське обласне бюро судово-

медичної експертизи Миколаївської 

обласної ради

2378 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна - 

складських приміщень для надання ритуальних послуг

14.12.2018 14.12.2018 Управління екології та природніх 

ресурсів ОДА

06/568 Про запрошення на робочу нараду представника ДЕРРП ОДА

14.12.2018 12.12.2018 КП "Автотрансобслуговування" 

Миколаївської обласної ради

А-25/2018 Про затвердження Проміжного ліквідаційного балансу КП 

"Автотрансобслуговування" Миколаївської обласної ради
14.12.2018 13.12.2018 ГУ статистики у Миколаївській 

області

14-20/3712-18 Щодо потреби у статистичних продуктах, які представлені у каталозі офіційних 

статистичних публікацій на 2019 рік
14.12.2018 04.12.2018 Протокол 9-г Протокол наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету під 

головуванням голови Миколаївської ОДА  Савченко О.Ю. щодо очікуваного 

виконання видатків обласного бюджету за 2018 рік та формування показників 

проекту обласного бюджету
14.12.2018 13.12.2018 Облдержадміністрація 2310/15-05-28/6-18 Про проведення заходів з виконання Указу Президента України від 26.11.2018 № 

393
17.12.2018 17.12.2018 Управління молоді та спорту ОДА 02-982 Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області "Миколаївщина - 2017"
17.12.2018 17.12.2018 АТ "Миколаївобленерго" 01/18-9064 Про надання інформації щодо нерухомого (рухомого)майна, яке розташоване 

поблизу перетину вул. Троїцька та вул. Новозаводська
17.12.2018 13.12.2018 РЛП "Тилігульський" 194 Про фінансування видатків за  грудень 2018 року, а саме на: зарплату та оплату за 

теплопостачання
17.12.2018 14.12.2018 РЛП "Тилігульський" 195 Про фінансування видатків за грудень 2018 року, а саме на: оплату послуг

17.12.2018 17.12.2018 РЛП "Кінбурнсська коса" 190 Про фінансування видатків за 2-гу половину грудня

17.12.2018 Облдержадміністрація 6501/0/05-33/3-18 Про винесення питання на розгляд сесії обласної ради змін до рішення обласної 

ради від 25.03.2011 № 5
17.12.2018 07.12.2018 Фонд державного майна 10-15-25188 Щодо упорядкування обліку юридичних осіб та надання інформації та пропозицій 

стосовно їх упорядкування
17.12.2018 17.12.2018 Коблівська сільська рада 

Березанського району Миколаївської 

області

1936 Про  інвестиційні проекти та пропозиції до Українсько-Китайської Ділової ради 

при ТПП України

17.12.2018 14.12.2018 Мінрегіон 7/36.2/14683-18 Щодо основних завдань в рамках реалізації комплексного плану реформування

17.12.2018 12.12.2018 Державний концерн 

"Укроборонпром" ДП 

"Миколаївський суднобудівний 

завод"

36/511 Щодо намірів та актуальності передачі з державної власності у спільну власність 

об"єктів соціальної інфраструктури, а саме: санаторія-профілакторія "Інгул" та 

дитячого оздоровчого табору "Комунаровець"
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17.12.2018 17.12.2018 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Про надання пропозицій в план основних заходів, що проводяться ОДА у січні 

2019 року
17.12.2018 17.12.2018 Управління з питань НС ОДА 800/01-07-23 Про запрошення на  засідання  ТЕБ та НС ОДА , яке відбудеться 19.12.2018 о 

10.00
17.12.2018 13.12.2018 ГО "Миколаївський Центр 

журналістських розслідувань"

104 Про договір оренди від 13.10.2015 № 79

18.12.2018 18.12.2018 Доручення 6514/0/05-61/3-18 Протокол № 14 від 14.12.18 позачергового засідання регіональної комісії з питань 

ТЕБ і НС при Миколаївській ОДА
18.12.2018 Розпорядження 546-р Про внесення змін дод розпорядження голови ОДА від 06.11.2018 № 475-р "Про 

затвердження переліку проектів соціально-економічного розвитку об"єднаних 

територіальних громад Миколаївської області та роподіл субвенції з обласного 

бюджету на їх реалізацію"
18.12.2018 14.12.2018 Фонд державного майна України по 

Миколаївській області

11/1233 Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів у 4 

кварталі 2018 року
18.12.2018 18.12.2018 Розпорядження 552-р Про організацію навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов"язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в 

мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Миколаївськкої області
18.12.2018 18.12.2018 Розпорядження 556-р Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету

18.12.2018 11.12.2018 РЛП Кінбурнська коса 188 Заявка на фінансування  на грудень 2018 року

18.12.2018 17.12.2018 Розпорядження 551-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 21.06.2018 № 256-р "Про 

використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році"
18.12.2018 18.12.2018 В.о. керівника апарату ОДА, 

начальник організаційного відділу 

апарату ОДА

2340/11-05-58/6-18 Про надання звітної інформації за 4 квартал 2018 року

18.12.2018 13.12.2018 ТОВ "А-ВЕСТА" б/н Документи на оплату послуг та технічного супроводження

19.12.2018 19.12.2018 Фонд державного майна України 10-16-25532 Щодо формування та надання повної, актуальної інформації про потенційні 

об"єкти оренди
19.12.2018 14.12.2018 Облдержадміністрація 2327/14-05-28/6-18 Про надання інформації щодо організації здійснення дисциплінарних проваджень

19.12.2018 18.12.2018 Розпорядження 560-р Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів ОДА під час 

святкових днів з 23 до 25 грудня 2018 року, з 30 грудня 2018 року до 01 січня 2019 

року та з 05 до 07 січня 2019 року
19.12.2018 11.12.2018 Адміністрація Президента України 46-01/2467 Про ознайомлення запровадженням та здійсненням заходів правового режиму 

воєнного стану в Сумській області
19.12.2018 19.12.2018 Облдержадміністрація 2363/13-05-58/6-18 Про надання інформації щодо налаштувань інтернет з"єднання
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20.12.2018 17.12.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

49392/1/1-18 Про звернення народного депутата Підберезняка В.І. від 10.12.2018 № VIII-442/75

20.12.2018 19.12.2018 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації

3808/09 Протокол засідання міжвіжомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мнімальної заробітної плати від 27.11.2018  № 4

20.12.2018 20.12.2018 Доручення 6584/0/05-60/3-18 Про надання інформаційних матеріалів, з метою організації підготовки та 

проведення публічного звіту голови ОДА за 2018 рік
20.12.2018 14.12.2018 Розпорядження 546-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 06.11.2018 № 475-р "Про 

затвердження переліку проектів соціально-економічного розвитку об"єднаних 

територіальних громад Миколаївської області та розподіл субвенції з обласного 

бюджету на їх реалізацію"
20.12.2018 14.12.2018 Розпорядження 548-р Про внесення змін до Положення про департамент економічного розвитку та 

регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови ОДА від 28.04.2016 № 152-р
20.12.2018 14.12.2018 Прем"єр-міністр України 48214/1/1-18 Про опрацювання заходів до усунення виявлних порушень Рахунковою палатою

20.12.2018 14.12.2018 Миколаївська митниця ДФС 5881/9/14-70-19-45 Щодо надання інформації стосовно показників соціально-економічного розвитку

20.12.2018 20.12.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування у грудні 2018 року

20.12.2018 18.12.2018 Мінекономрозвитку 3612-07/55634-03 Про проведення вебінару щодо проведення аналізу регуляторного впливу 

регуляторного акту та тесту малого підприємництва
21.12.2018 21.12.2018 Департамент фінансів ОДА 040-13/3570 Про доведення наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908

21.12.2018 18.12.2018 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

48926/4/1-18 Про розгляд звернення депутатської фракції партії "Блок П. Порошенка" від 

07.12.18 № 04-01/07-1088/257328(1)

21.12.2018 20.12.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування у грудні 2018 року

21.12.2018 19.12.2018 Департамент  соціального захисту 

населення ОДА

3809/09 Про направлення протоколу від 27.11.18 № 10 засідання обласної тимчасової 

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
21.12.2018 19.12.2018 ТОВ "Рейтингове агенство "Євро-

Рейтинг""

19/12/18 Про рейтинг інвестиційної ефективності областей

21.12.2018 06.12.2018 Закон України 2643-VIII Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією
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21.12.2018 01.12.2018 Департамент державних закупівель 

та постачання матеріальних ресурсів 

Міністерства оборони України

286/1/6344 Про прискорення роботи з укладання договорів

22.12.2018 22.12.2018 Управління з питань НС ОДА 816/02-07-23 Про надання інформації щодо переліків об"єктів критичної інфраструктури 

Миколаївської області для розгляду питання щодо можливості їх включення до 

реалізації програми створення страхового фонду документації Миколаївської 

області
22.12.2018 20.12.2018 Кам"яномостівська сільська рада 

Первомайський район Миколаївська 

область

1222 Про спалах захворювання на Африканську чуму свиней (АЧС) та виненесення на 

розгляд постійної комісії з питань екологічної політики та комісії з питань 

екологічної політики, планування, бюджету та фінансів питання про включення до 

бюджету Миколаївської області на 2019 рік коштів на підтримку виробників с/г 

галузі, зокрема на відшкодування витрат на Африканську чуму
22.12.2018 19.12.2018 Мінекономрозвитку 2714-11/56067-03 Щодо надання щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності за 2018 рік

22.12.2018 20.12.2018 Розпорядження 566-р Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного та 

соціального розвитку Миколаївської області на 2019 рік та на наступні два роки

22.12.2018 22.12.2018 Управління з питань НС ОДА 6630/0/05-61/3-18 Про направлення протоколу № 15 від 19.12.18 чергового засідання ТЕБ НС при 

Миколаївській ОДА
22.12.2018 22.12.2018 ГУ статистики у Миколаївській 

області

13-20/3685-18 Про отримання згод від респодентів на використання статистичних даних

22.12.2018 22.12.2018 Облдержадміністрація 2384/15-05-37/6-18 Про виконання першочергових заходів підготовки території до оборони

22.12.2018 21.12.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

3836/10 Про надання пропозицій до регіональної програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2021 роки
22.12.2018 21.12.2018 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться обласної державною адміністрацією у 

січні 2019 року
22.12.2018 18.12.2018 ГУ ДФС у Миколаївській області 12667/9/14-29-13-

03-16

Про надання висновку про результати перевірки достовірності відомостей

22.12.2018 22.12.2018 Мінекономрозвитку 4601-06/56180-06 Про опитування експортерів щодо ліберилізації валютного законодавства

22.12.2018 21.12.2018 Миколаївська обласна рада 1844-03-05-18 Про включення до бази персональних даних

22.12.2018 20.12.2018 Прем"єр-міністр України 48744/1/1-18 Про розгляд звернення депутатської групи "Партія "Відродження" від 05.12.18 № 

04-09/05-292 (255566) та від 06.12.18 № 04-09/05-294 (256440) та про результати у 

визначений законом строк поінформувати депутатську групу і Кабінет Міністрів

22.12.2018 18.12.2018 Розпорядження 553-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 03.02.14 № 17-р

26.12.2018 26.12.2018 Департамент фінансів ОДА 032-19/3654 Про бюджетні асигнування на 2019 рік

26.12.2018 26.12.2018 Управління житлово-комунального 

господарства Миколаївської ОДА

1054/01-05 Про надання інформації про обсяги капітальних вкладень на розвиток об"єктів 

ЖКГ
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26.12.2018 12.12.2018 Розпорядження 541-р Про схвалення проекту Програми розвитку водного господарства Миколаївської 

області на 2019-2021 роки
26.12.2018 21.12.2018 Фонд соціального захисту інвалідів 02-549/2137 Про надання згоди на передачу в користування відділенню приміщення за 

адресою: м. Миколаїв, Потьомкінська, 17
26.12.2018 26.12.2018 Миколаївський обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни 

миколаївської обласної ради

843/04-04 Про зміну орендаря ТОВ "Кворум-Нафта" юридичної адреси

26.12.2018 14.12.2018 Розпорядження 550-р Про схвалення проекту рішення обласної ради «Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2019 рік»
26.12.2018 26.12.2018 Облдержадміністрація б/н Про надання  звіту про плану дій МОДА за 4 кв. 2018 року, затвердженого 

розпорядженням голови ОДА від 28.09.2018 № 416-р
27.12.2018 22.12.2018 Мінфін 12020-19-6/34413 Щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

27.12.2018 27.12.2018 Облдержадміністрація 2402/09-05-58/6-18 Про надання інформації про стан виконання протокольних доручень колегії 

облдержадміністрації, а також пропозицій щодо зняття їх з контролю
27.12.2018 22.12.2018 Секретаріат КМУ 38384/47/1-18 Про проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Миколаївській  ОДА 

та окремих РДА Миколаївської області
27.12.2018 20.12.2018 Мінрегіон 7/36.2/15204-18 Щодо виконання постанови КМУ від 23.08.2016 № 554 "Про затвердження 

Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 

роки"
27.12.2018 21.12.2018 Міністерство закордонних справ 

України

203/19-169-2291 Щодо інформації про виконання Державної програми співпраці із закордонними 

українцями у 2018 році
27.12.2018 22.12.2018 Польський бізнес-центр б/н Про 7-й Форум Європа-Україна, який відбудеться 24-25 січня 2019 року в м. 

Жешув, Польша.
27.12.2018 19.12.2018 ДП НВКГ "Зоря" - "Машпроект" 08/5-9764 Про прийняття участі в проведення нагородження кращих працівників за 

підсумками виробничо-господарської діяльності за 2018 рік
27.12.2018 21.12.2018 Мінекономрозвитку 4101-12/56649-06 Про видачу разових (індивідуальних) ліцензій суб"єктам ЗЕД

27.12.2018 20.12.2018 Мінрегіон 7/31.4/15203-18 Про надання інформації на публічний запит народного депутата України О.В. 

Юринець
27.12.2018 26.12.2018 Мінекономрозвитку 3612-07/57154-03 Щодо відкладення вебінару з питань регуляторних актів он-лайн сервісу на січень 

2019 року
27.12.2018 26.12.2018 Департамент фінансів ОДА 040-13/3663 Про доведення наказу Мінфіну України від 13.11.18 № 886

28.12.2018 22.12.2018 Державна регуляторна служба 

України

12449/0/20-18 Щодо ліцензійного звіту

28.12.2018 21.12.2018 Рішення обласної ради 5 Про продовження трудових відносин з директором комунального закладу "Центр 

фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної ради
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28.12.2018 21.12.2018 Рішення обласної ради 33 Про внесення змін до Положення про обласний цільовий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування і використання 

коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного 

середовища
28.12.2018 22.12.2018 Південно-бузьке басейнове 

управління водних ресурсів

07/2262 Про надання даних щодо розробки проектів створення водоохоронних зон та 

прибережних смуг
28.12.2018 28.12.2018 Доручення 6714/0/05-61/3-18 Про утворення робочої групи щодо вивчення питання збереження та ефективного 

використання майна спільної власності териотріальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області
28.12.2018 27.12.2018 Облдержадміністрація 6710/0/05-33/3-18 Про договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області
28.12.2018 22.12.2018 Південно-бузьке басейнове 

управління водних ресурсів

07/2263 Про виконання Програми охорони довкілля в 2018 році

29.12.2018 29.12.2018 Облдержадміністрація 6614/0/05-31/3-18 Про розгляд клопотання Кривоозерського селищного голови

29.12.2018 28.12.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

51329/1/1-18 Про  розгляд звернення народного депутата України Креміня Т.Д. та інших від 

18.12.18 № 110-орг

29.12.2018 27.12.2018 Мінрегіон 7/31.2/15595-18 Про  надання інформації щодо коштів державного бюджету використаних на 

реалізацію проектів регіонального розвитку у 2018 році


