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01.03.2018 28.02.2018 Облдержадміністрація 267/0/05-22/2-18 Електронна пошта. Про надання відомостей про осіб, 

рекомендованих для участі у конкурсному відборі до 

Національної академії державного управління та 

адміністрування при Президентові України за 

спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" у 

2018 
01.03.2018 16.02.2018 Міністерство фінансів України 24010-10-514520 Щодо застосування Методики оцінювання фіскальних 

ризиків суб"єктів господарювання державного сектору 

економіки
01.03.2018 22.02.2018 Господарський суд Миколаївської 

області

915/139/18 Ухвала про залишення позовної заяви без руху

01.03.2018 28.02.2018 План б/н Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться 

облдержадміністрацією у березні 2018 року
01.03.2018 27.02.2018 Розпорядження 44-рк Про звільнення Іщенка С.В. з посади директора 

комунального підприємства "Миколаївська обласна 

друкарня" Миколаївської обласної ради
01.03.2018 01.03.2018 Облдержадміністрація 54/0/05-3/1-18 Електронна пошта. Про моніторинг інформаційного 

наповнення офіційних веб-сайтів
01.03.2018 28.02.2018 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

109/01-07-25 Електронна пошта. Про зміни, що вносяться до постанови 

КМУ від 17.06.2015 №409 "Про затвердження Типового 

положення про регіональну місцевукомісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій"  

постановою КМУ від 21.02.18 №100
01.03.2018 01.03.2018 Доручення 973/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Щодо підготовки плану дій 

Миколаївської ОДА на ІІ квартал 2018 року
01.03.2018 28.02.2018 Мінекономрозвитку 3901-05/8474-03 Про погодження проекту ЗУ "Про внесення змін до статті 

24 Закону України "Про режим іноземного інвестування" 

щодо приведення у відповідність із Законом України "Про 

адміністративні послуги"
01.03.2018 21.02.2018 Міністерство охорони здоров"я 

України

191-09-277/4463 Методичні рекомендації з питань перетворення закладів 

охорони здоров"я з бюджетних установ у комунальні 

некомерційні підприємства
01.03.2018 01.03.2018 Облдержадміністрація 329/12-05-28/6-18 Щодо забезпечення достатнього рівня оплати праці

02.03.2018 01.03.2018 Доручення 986/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про забезпечення виконання пропоколу 

№1 від 22.02.2018 чергового засідання регіональної комісії 

ТЕБ
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02.03.2018 26.02.2018 Мінекономрозвитку 3631-06/7945-06 Запрошення щодо участі у Всеукраїнському форумі 

"Захищений Споживач - Конкурентоспроможний Бізнес - 

Європейський вибір України" під головуванням Першого 

віце-прем"єр-міністра України - Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України С.І.Кубіва
02.03.2018 23.02.2018 Огорелкова Алла Степанівна б/н Заява про надання довідки про заробітну плату

03.03.2018 27.02.2018 Розпорядження 42-р Про передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області з балансу 

комунального підприємства "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради 

на баланс комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради

03.03.2018 27.02.2018 Розпорядження 45-р Про утворення постійно діючої комісії з питань роботи із 

службовою інформацією в Миколаївській обласній 

державній адміністрації та затвердження Положення про неї

03.03.2018 02.03.2018 Доручення 1001/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про забезпечення виконання рішень, 

затверджених протоколом №2 від 27.02.2018 позачергового 

засідання регіоної комісії з питань ТЕБ
03.03.2018 02.03.2018 Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили

2/2-193/1 Запрошення до участі у круглому столі "Від України 2030 

до регіональних стратегій", який відбудеться 05.03.2018 о 

10-00
03.03.2018 22.02.2018 Мінрегіон 12/20-19-454 Протокол наради від 09.02.2018 Про першочергові заходи, 

спрямовані на реалізацію бюджетних програм та субвенцій, 

головних розпорядником яких визначено Мінрегіон, та 

формування спроможних територіальних громад

03.03.2018 19.02.2018 ДК "Укроборонпром" UOP1.012-1513 Щодо надання копії протоколу №2 розширеного засідання 

тимчасової комісії Концерну з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати від 08.02.2018р. 
03.03.2018 03.03.2018 ФОП Михайлов Віталій 

Анатолійович

б/н Письмові пояснення до Господарського суду Миколаївської 

області на відзив від 15.02.2018 (по справі оренди майна по 

вул.Дзержинського,134)
03.03.2018 03.03.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 30 Заявка на фінансування за 1-шу половину березня 2018 року

03.03.2018 03.03.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 31 Заявка на фінансування за 1-шу половину березня 2018 року
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05.03.2018 28.02.2018 Розпорядження 48-рк Про продовження строку тимчасового виконання обов"язків 

директора регіонального ландшафтного парку "Кінбурська 

коса" 
05.03.2018 27.02.2018 Розпорядження 41-р Електронна пошта. Про передачу індивідуально 

визначеного майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області з балансу 

управління капітального будівництва Миколаївської 

облдержадміністрації на баланс комунального підприємства 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської 

обласної ради
05.03.2018 01.03.2018 Розпорядження 55-р Електронна пошта. Про чергування відповідальних 

працівників структурних підрозділів облдержадміністрації 

під час святкових днів з 08 до 11 березня 2018 року
05.03.2018 05.03.2018 Відділ комп"ютерного та 

господарського забезпечення апарату 

ОДА

б/н Електронна пошта. Про надання інформації про наявну на 

балансі комп"ютерну техніку та перелік наявних 

примірників комп"ютерних програм
05.03.2018 05.03.2018 РЛП "Тилігульський" 41 Заявка на фінансування в березні 2018 року на заробітну 

плату
05.03.2018 05.03.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

207-03/05-18 Запрошення на засідання постійної комісії 06.03.2018 

об 11-00

05.03.2018 28.02.2018 Мінрегіон 7/36-2075 Про надання пропозицій щодо змін ст.19 Закону України 

"Про засади державної регіональної політики" та Типового 

положення про агенцію регіонального розвитку, 

затвердженого постановою КМУ від 11.02.2016 №258

05.03.2018 23.02.2018 Віце-прем"єр-міністр України 6847/1/1-18 Щодо розгляду листа Луганської облдержадміністрації від 

02.02.2018 №1/8-675 про зменшення надходжень 

екологічного податку
05.03.2018 27.02.2018 Мінрегіон 7/36-2043 Про надання інформації про стан розроблення та 

затвердження стратегічних документів в ОТГ
05.03.2018 27.02.2018 Національне агенство України з 

питань державної служби

48/40/22-18 Щодо проведення тренінгів у рамках програми MATRA з 

питань верховенства права на тему: "Децентралізація та 

участь громадян" та "Управління державними фінансами" у 

період з 05 по 15 червня 2018 року у мм.Гаага та Лейден 

(Королівство Нідерланди)
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06.03.2018 05.03.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

683/10 Електронна пошта. Запрошення щодо участі у семінарі-

навчанні на тему: "Основні положення чинного 

законодавства з питань мобілізації, військового обліку та 

бронювання. Організація роботи з питань цивільного 

захисту населення." 14.03.2018 о 09-00
06.03.2018 21.02.2018 Миколаївська обласна рада 168-03/05-18 Щодо внесення пропозицій та проектів рішень щодо питань, 

які пропонуються для розгляду на сесії обласної ради

06.03.2018 01.03.2018 Прем"єр-міністр України 8077/0/1-18 Про надання інформації щодо основних заходів, що мають 

актуальний характер для соціально-економічного розвитку 

регіону або країни в цілому
06.03.2018 20.02.2018 Антимонопольний комітет України 500-24/05-2074 Щодо необхідності виконання зобов"язань, встановлених 

Законом України "Про державну допомогу суб"єктам 

господарювання"
06.03.2018 18.12.2017 Постанова КМУ 1104 Про затвердження переліку органів державного нагляду 

(контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про 

тичасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
06.03.2018 23.02.2018 Державна регуляторна служба 

України

2165/0/20-18 Аналітичний звіт Державної регуляторної служби України 

за 2017 рік "Виклики та наслідки, проблеми та рішення"
06.03.2018 27.02.2018 Виконавчий комітет Миколаївської 

міської ради

431/02.02.01-

22/02.09/14/18

Щодо підготовки візиту делегації ділових кіл Королівства 

Бельгія та Королівства Нідерландів 21-24 травня 2018 року

06.03.2018 23.02.2018 Секретаріат КМУ 6495/1/1-18 Щодо розгляду листа Національного інституту стратегічних 

досліджень від 13.02.2018 №293/85 (аналітична записка 

"Сучасна міграція українців до Польщі та пов"язані з нею 

виклики")
06.03.2018 23.03.2017 Закон України 1984-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо корпоративних договорів
06.03.2018 27.02.2018 Адміністрація Миколаївського 

морського порту

18-02-06-1109 Щодо підготовки візиту делегації ділових кіл Королівства 

Бельгія та Королівства Нідерландів 21-24 травня 2018 року

06.03.2018 01.03.2018 Мінекономрозвитку 3211-13/8814-06 Щодо електронної торгової системи "ProZorro. Продажі"

06.03.2018 06.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 36 Щодо фінансування у березні 2018 року на заробітну плату 

та оплату електроенергії
06.03.2018 05.03.2018 РЛП "Приінгульський" 34 Щодо фінансування в 1 половині березня 2018 року
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06.03.2018 28.02.2018 Асоціація українського бізнесу в 

Польщі

32/18 Щодо проведення VII Міжнародного форуму "День 

Українського Бізнесу в Польщі" 10-11 травня 2018 року у 

Польщі
06.03.2018 01.03.2018 Проект ПРОМІС 58/1/4 Щодо участі у V Всеукраїнському Форумі інституцій 

місцевого розвитку "Залучення інвестицій та інституцій 

місцевого розвитку" 14.03.2018 у м.Києві
06.03.2018 28.02.2018 Приватний нотаріус Горбенко О.О. 87/01-16 Про надання інформації щодо договорів оренди ПКВО 

"Фармація"
06.03.2018 06.03.2018 ТОВ "Гранделектрострой" б/н Заява на участь в аукціоні, конкурсі на частину нежитлового 

об"єкта (будівлі і споруди) за адресою: м.Миколаїв, вул.295-

ї Стрілецької Дивізії,79 (на балансі ПКВО "Фармація")

06.03.2018 05.03.2018 КП "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції"

49 Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового 

плану комунального підприємства "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради 

за 2017 рік
06.03.2018 03.03.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

658/09 Електронна пошта. Протокол засідання комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат від 21 лютого 2018 року №1
06.03.2018 05.03.2018 Миколаївська обласна рада 17-03/05-18 Про надання інформації щодо діяльності підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області
06.03.2018 01.03.2018 МЗС України 660/16-110-749 Щодо особливостей контактів з т.зв."гюленівськими 

структурами" в Україні
06.03.2018 22.02.2018 Антимонопольний комітет України 500-29/05-2536 Щодо звітності у сфері державної допомоги

06.03.2018 23.02.2018 Державна регуляторна служба 

України

2164/0/20-18 Про надання інформації щодо ліцензування

06.03.2018 23.02.2018 Державна регуляторна служба 

України

2157/0/10-18 Про надання відомостей щодо документів дозвільного 

характеру та декларацій у відповідних сферах
06.03.2018 06.03.2018 Облдержадміністрація 356/17-05-58/6-18 Запрошення щодо участі у публічному представленні звіту 

про виконання обласного бюджету Миколаївської області за 

2017 рік
06.03.2018 06.03.2018 Департамент фінансів ОДА 032-19/703 Про надання інформації щодо виконання п.14 доручення 

КМУ від 12.01.2018 №406/2/1-18
06.03.2018 05.03.2018 Облдержадміністрація 346/12-05-28/6-18 Електронна пошта. Щодо запровадження системи 

внутрішнього аудиту
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07.03.2018 06.03.2018 Розпорядження 61-р Електронна пошта. Про додаткові заходи щодо організації 

ефективної роботи облдержадміністрації
07.03.2018 07.03.2018 ТОВ 

"Миколаївпромстальконструкція"

б/н Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю, 

котельню за адресою: м.Миколаїв, вул.Миколаївська, 16 (на 

балансі ПКВО "Фармація")
07.03.2018 07.03.2018 ТОВ 

"Миколаївпромстальконструкція"

б/н Заява на участь в аукціоні, конкурсі на нежитлову будівлю 

котельні за адресою: м.Миколаїв, вул.Миколаївська, 16 (на 

балансі ПКВО "Фармація")
07.03.2018 Облдержадміністрація б/н Про виділення додаткових асигнувань

07.03.2018 03.03.2018 Секретаріат КМУ 8514/0/1-18 Протокол наради з питань упорядкування обліку суб"єктів 

господарювання державного сектору економіки від 

28.02.2018
07.03.2018 07.03.2018 Миколаївська обласна рада 243-07-05-17 Про розмежування територій регіонального ландшафтного і 

національного природного парку
07.03.2018 Організаційний комітет з підготовки 

та проведення вісімнадцятого 

виставкового форуму ARMENIA 

EXPO 2018

б/н Щодо проведення вісімнадцятого універсального 

регіонального торгово-промислового виставкового форуму 

ARMENIA EXPO 2018 з 7 по 9 вересня у м.Єреван, 

Республіка Вірменія
07.03.2018 06.03.2018 Облдержадміністрація 355/14-05-28/6-18 Зразок клопотання щодо представлення до нагородження 

різними  видами заохочень
12.03.2018 05.03.2018 Мінрегіон 7/19-2346 Про надання інформації стосовно джерел фінансування 

проектів, на реалізацію яких у попередні роки 

спрямовувалися кошти ДФРР
12.03.2018 16.02.2018 Миколаївська обласна рада 215-15-05-18 Про розгляд листа Миколаївського національного аграрного 

університету стосовно пропозицій до проекту Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області

12.03.2018 12.03.2018 Миколаївська обласна організація 

Національної спілки письменників 

України

01/ІІІ-18 Щодо перезаключення договору на оренду приміщень за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська,44

12.03.2018 27.02.2018 Спілка підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України

54/14 Інформаційний бюлетень №1-2 (240-241) січень, лютий 

2017р.

12.03.2018 12.03.2018 Дорошівська сільська рада 

Вознесенського району 

Миколаївської області

146-02-12 Щодо проведення експертизи відповідності проекту Плану 

соціально-економічного розвитку Дорошівської об"єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки стратегічним 

пріоритетам
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12.03.2018 06.03.2018 РЛП "Тилігульський" 43 Заявка на фінансування в березні 2018 року на оплату 

оренди майна
13.03.2018 06.03.2018 ДУ "Інститут регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього 

Національної академії наук України"

5/76 Науково-аналітична записка "Розвиток промислового 

сектора економіки регіонів України: тенденції та 

ефективність"
13.03.2018 12.03.2018 Розпорядження 53-рк Про увільнення від виконання обов"язків головного лікаря 

Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради

13.03.2018 12.03.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

231-20-05-18 Про направлення рекомендацій постійної комісії від 

06.03.2018 №1 "Про розгляд депутатського звернення 

депутата обласної ради Терещенко О.К. щодо капітального 

ремонту житлового багатоповерхового будинку, 

розташованого в с.Мартинівське, Вознесенського район

13.03.2018 27.02.2018 ФДМУ 10-15-4033 Щодо внесення змін про майно Управління соціального 

захисту населення Березнегуватської РДА
13.03.2018 15.02.2018 Представництво ООН в Україні NV/2018/33 Щодо нової програми розвитку міст

13.03.2018 13.03.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

4-18/4 Електронна пошта. Щодо проведення конференцій 

"Ефективний кредит" у 2018 році

14.03.2018 13.03.2018 Миколаївський коледж культури і 

мистецтв

79 Щодо укладання договору оренди нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області - частини нежитлових приміщень на 

другому поверсі нежитлової двоповерхової будівлі за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Спаська, 35
14.03.2018 14.03.2018 Доручення 1179/0/05-60/3-18 Електронна пошта. Щодо основних заходів, що мають 

актуальний характер для соціально-економічного розвитку 

області або країни в цілому
14.03.2018 05.03.2018 Секретаріат КМУ 8775/0/1-18 Про надання інформації щодо найбільш актуальних 

проблемних питань розвитку регіону
14.03.2018 18.01.2018 Закон України 2269-VIII Про приватизацію державного і комунального майна

14.03.2018 05.03.2018 Секретаріат КМУ 7832/1/1-18 Щодо розгляду листа АПУ від 27.02.2018 №04-01/406 щодо 

звернення Южноукраїнського міського голови щодо 

можливого неправомірного втручання у бюджетний процес 

окремих депутатів Южноукраїнської міської ради
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14.03.2018 08.02.2018 Закон України 2284-VIII Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством 

Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних 

справах
14.03.2018 06.02.2018 Закон України 2277-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення та ведення Кредитного реєстру Національного 

банку України та вдосконалення процесів управління 

кредитними ризиками банків
14.03.2018 08.02.2018 Закон України 2282-VIII Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін 

до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Молдова про взаємний захист секретної 

інформації
14.03.2018 08.02.2018 Закон України 2283-VIII Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською 

Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим 

доступом
14.03.2018 06.03.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

692/08 Щодо вирішення питання розташування депатаменту 

соціального захисту населення ОДА
14.03.2018 09.03.2018 Поліський фонд міжнародних та 

регіональних досліджень

09.03.2011 Щодо рекомендацій в рамках проведеного дослідження 

тенденцій економічного розвитку всіх областей України в 

контексті імплементації Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС та впровадження Поглибленої та 

Всеосяжної Зони Вільної Торгівлі з ЄС протягом 2014-2016 

років
14.03.2018 14.03.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

5-19/4 Електронна пошта. Щодо розміщення об"яви на сайті 

Миколаївської ОДА про старт прийому документів від 

потенційних учасників "Часткового відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами залученими малим та 

середнім підприємництвом на реалізацію проектів"
14.03.2018 14.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 37 Про фінансування у березні 2018 року на оплату оренди 

приміщення
14.03.2018 14.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 38 Про фінасування у березні 2018 року

14.03.2018 14.03.2018 РЛП "Кінбурська коса" 32 Заявка на фінансування за 1-шу половину березня 2018 року

14.03.2018 01.03.2018 Прокуратура Миколаївської області 08-55вих-18 Про надання копій договорів оренди нерухомого майна

14.03.2018 14.03.2018 Управління персоналом апарату ОДА б/н Електронна пошта. Щодо розгляду листа про проведення 

семінару в березні 2018 року на тему: "Державно-приватне 

партнерство як фактор стратегічного розвитку території"
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14.03.2018 13.03.2018 Миколаївська філія товарної біржі 

"Катеринославська"

13-03-01мф/18 Електронна пошта. Щодо надання послуг з підготовки та 

проведення аукціонів з реалізації об"єктів нерухомості, 

автотранспортних засобів та іншого майна спільної 

власності териоріальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області
14.03.2018 12.03.2018 РЛП "Тилігульський" 44 Щодо виплати надбавки за лютий 2018 року

14.03.2018 13.03.2018 ГС "Українська Бізнес Асоціація" 13/03-18/21 Щодо проведення інвестиційного форуму Annual Investment 

Meeting 2018 з 9 по 11 квітня 2018 року у м.Дубай (ОАЕ)

15.03.2018 14.02.2018 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, усатнов і організацій

113/04-10/18 Електронна пошта. Щодо проведення навчання за 

програмою тематичного постійно діючого семінару на тему: 

"Організація та здійснення публічних закупівель", який 

відбудеться 22.03.2018

15.03.2018 07.03.2018 Київська торгово-промислова палата 1712-3/89 Щодо міжнародних програм та проектів для підприємств

15.03.2018 13.03.2018 Облдержадміністрація 440/0/05-15/2-18 Про визначення потреби у підвищенні кваліфікації 

працівників мобілізаційних підрозділів та спеціалістів, які 

залучаються до мобілізаційної роботи на базі Інституту 

післядипломної освіти державного вищого навчаотного 

закладу "Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана" за напрямом "Мобілізаційна 

підготовка"
15.03.2018 03.03.2018 ДК "Укроборонпром" UOP3.01-1909 Роз"яснення щодо можливості передачі в оренду 

нерухомого державного майна , яке розташоване за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 38 і обліковується 

на балансі ДП "Миколаївський суднобудівний завод"

15.03.2018 14.03.2018 Розпорядження 71-р Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19 січня 2018 року №14-р "Про 

упорядкування структури Миколаївської обласної 

державної адміністрації"
15.03.2018 15.03.2018 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Електронна пошта. Про надання пропозицій до плану 

основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією у 

квітні 2018 року
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15.03.2018 15.03.2018 Редакція газети "Рідне Прибужжя" 22 Про надання довідки про належність нерухомого майна, 

розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 44 

та вул.Нікольська, 46 до комунальної власності області
15.03.2018 15.03.2018 Облдержадміністрація 461/0/05-22/2-18 Електронна пошта. Щодо проведення навчання у період з 19 

по 30 березня в Інституті підвищення кваліфікації керівних 

кадрів НАДУ при Президентові України на 2018 рік

15.03.2018 15.03.2018 Доручення 1199/0/05-61/3-18 Щодо затвердження та виконання Плану заходів з реалізації 

Експортної стратегії України ("дорожньої карти" 

стратегічного розвитку торгівлі) у Миколаївській області на 

2018-2021 роки 
15.03.2018 27.02.2018 ПКВО "Фармація" 156/04-14 Щодо списання майна, що знаходиться на балансі ПКВО 

"Фармація"
15.03.2018 15.03.2018 КП "Миколаївкнига" 3-1/23 Лист підприємства до Господарського суду Миколаївської 

області - заперечення на письмові пояснення від 03.03.2018 

року 
16.03.2018 05.03.2018 Мінрегіон 7/12-2320 Щодо підготовки візиту в Україну Міністра Європи та 

закордонних справ Франції
16.03.2018 14.03.2018 Відокремлений підрозділ громадської 

організації "Всеукраїнський центр 

допомоги учасникам АТО" у 

Миколаївській області

140318/1 Щодо оздоровлення дітей учасників АТО, дітей з сімей 

загиблих учасників АТО на безоплатній основі

16.03.2018 13.03.2018 Team Europe Mykolaiv 03-18/1 Щодо проведення інформаційних заходів Представництва 

ЄС та круглого столу "Підтримка МСБ в Європі, Україні, 

Миколаївській області"
16.03.2018 15.03.2018 Компанія "GBS Group" АЗ-2931151 Запрошення до участі у міжнародній спеціалізованій 

програмі "Інформаційна безпека підприємства. Закордонний 

досвід", яка відбудеться з 22 по 26 травня 2018 року у 

Лондоні, Великобританія
16.03.2018 15.03.2018 Облдержадміністрація 239/0/06-05/1-16 Про використання в роботі постанови КМУ від 21.02.2018 

№94
16.03.2018 14.03.2018 Миколаївська обласна рада 228-03/05-18 Про надання пропозицій щодо доцільності внесення на 

розгляд дев"ятнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання питання про визнання деяких рішень обласної 

ради такими, що втратили чинність
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16.03.2018 14.03.2018 Розпорядження 72-р Електронна пошта. Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 

на 2018 рік у Миколаївській області
16.03.2018 15.03.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 34 Щодо затвердження довідки про зміни річного розпису 

фонду обласного бюджету (кошторису) на 2018 рік (власні 

надходження)
16.03.2018 15.03.2018 Миколаївська обласна тристороння 

соціально-економічна рада

01 Електронна пошта. Протокол засідання Миколаївської 

обласної тристоронньої соціально-економічної ради від 

19.02.2018 №1 та план роботи ради на 2018 рік
16.03.2018 16.03.2018 ГУДКСУ у Миколаївській області 08.2-09/1501 Електронна пошта. Щодо проведення тестування системи 

подання електронної звітності
16.03.2018 06.03.2018 Український аналітичний центр 

"Міжнародний центр перспективних 

досліджень"

03-18/06 Щодо участі у конференції "Прозорі та фінансово здорові 

органи місцевого самоврядування в Україні"

16.03.2018 14.03.2018 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва і житлово-комунального 

господарства України

10428/0/1-18 Щодо надання переліку інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 

році за рахунок коштів ДФРР

16.03.2018 14.03.2018 Посольство Республіки Білорусь в 

Україні

02-15/100 Запрошення до участі в урочистій церемонії відкриття 

виставки "Made in Belarus", яка відбудеться 10.04.2018 у 

м.Києві
16.03.2018 16.03.2018 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, усатнов і організацій

119/04-10/18 Електронна пошта. Щодо проведення навчання за 

програмою тематичного постійно діючого семінару 

"Стратегія соціально-економічного розвитку території із 

застосуванням SWOT-аналізу"

16.03.2018 14.03.2018 Мінрегіон 7/19-2639 Про надання графіків введення в експлуатацію соціально-

значущих об"єктів, які планується ввести в експлуатацію в 2-

му кварталі 2018 року
16.03.2018 15.03.2018 Братська РДА 01-19/371 Щодо повторного розгляду та включення пропозицій до 

Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
19.03.2018 16.03.2018 Відділ з питань територіальної 

організації влади та місцевого 

самоврядування апарату ОДА

52/09-11 Електронна пошта. Про надання переліку актуальних та 

проблемних питань діяльності ОТГ для обговорення на 

нараді
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19.03.2018 05.03.2018 Посольство Австралії в Україні 21/18 Щодо візиту Посла Австралії в Україні до Голови 

Миколаївської облдержадміністрації
19.03.2018 16.03.2018 Облдержадміністрація 15/11-05-28/6-18 Електронна пошта. Про стан виконавської диспипліни

19.03.2018 19.03.2018 Доручення 1254/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про розроблення та затвердження 

Антикорупційної програми Миколаївської обласної 

державної адміністрації на 2018 рік
19.03.2018 16.03.2018 Доручення 1248/0/05-60/3-18 Щодо найбільш актуальних проблем питання розвитку 

регіонів
19.03.2018 16.03.2018 Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей

01-12/92 Щодо підписання договору оренди нерухомого майна з 

ФОП Мінаков Геннадій Анатолійович від 01.03.2018
19.03.2018 16.03.2018 ФОП Віріч Євгенія Анатоліївна б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області - частини асфальтового замощення за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Набережна, 29 (на балансі  КЗК 

"Миколаївський обласний краєзнавчий музей"

19.03.2018 19.03.2018 РЛП "Тилігульський" 46 Заявка на фінансування в березні 2018 року на оплату 

послуг: за домен, телефон та інтернет
19.03.2018 19.03.2018 РЛП "Тилігульський" 47 Заявка на фінансування в березні 2018 року на заробітну 

плату та оплату комунальних послуг, податку на землю
19.03.2018 16.03.2018 Департамент освіти і науки ОДА 1308/04-02/01-01-16 Електронна пошта. Щодо підтвердження участі у складі 

Ради професійної освіти Миколаївської області
19.03.2018 19.03.2018 Облдержадміністрація 398/15-05-28/6-18 Електронна пошта. Про проведення перевірок своєчасності 

подання електронних декларацій та інформування 

Національного агенства з питань запобігання корупції про 

виявлені порушення термінів їх подання

19.03.2018 16.03.2018 Мінрегіон 7/12-2740 Про надання інформації для підготовки до проведення 

чергового 4-го засідання Міжурядової українсько-

корейської комісії з питань торговельно-економічного 

співробітництва
19.03.2018 19.03.2018 Миколаївська обласна рада 246-03/05-18 Рішення тимчасової комісії з питань децентралізації влади 

та об"єднання територіальних громад з числа депутатів 

Миколаївської обласної ради від 27.02.2018 №16 "Про 

організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке 

сприяння об"єднаним територіальним громадам"
20.03.2018 20.03.2018 РЛП "Приінгульський" 37 Про фінансування в 2 половині березня 2018 року
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20.03.2018 20.03.2018 РЛП "Приінгульський" 38 Про фінансування в 2 половині березня 2018 року на 

канц.товари
20.03.2018 15.03.2018 Мінрегіон 7/12-2681 Про надання інформації для підготовки до проведення 

чергового 18-го засідання Міжурядової українсько-

литовської комісії з питань торговельно-економічного та 

науково-технічного співробітництва (10-11 квітня 2018 року 

у м.Львів)
20.03.2018 19.03.2018 Мінрегіон 7/19-2776 Про надання кандидатури для участі у засіданні комісії для 

оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів ДФРР
20.03.2018 20.03.2018 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, усатнов і організацій

126/04-10/18 Електронна пошта. Щодо проведення тематичного 

короткотермінового семінару "Правові засади та практичні 

аспекти запобігання корупції"

20.03.2018 16.03.2018 Єланецька РДА 248/04-17/18 Гарантійний лист щодо співфінансування проекту

20.03.2018 25.10.2017 Постанова КМУ 1106 Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони
20.03.2018 14.03.2018 Секретаріат КМУ 8596/2/1-18 План організації підготовки проектів актів, необхідних для 

забезпечення реалізації Закону України від 18 січня 2018 р. 

№2269 "Про приватизацію державного і комунального 

майна"
20.03.2018 19.03.2018 Департамент освіти і науки ОДА 1359/05/01-01-13 Про направлення на погодження контракти з керівниками 

закладів освіти, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області
20.03.2018 20.03.2018 Організаційний відділ апарату ОДА 409/09-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання інформації про стан 

виконання протокольних доручень колегії 

облдержадміністрації а також пропозицій щодо зняття їх з 

контролю
21.03.2018 16.03.2018 Розпорядження 76-р Про запровадження моніторингу та оцінки соціально-

економічного розвитку міст обласного значення, районів, 

об"єднаних територіальних громад області 
21.03.2018 21.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 43 Щодо виплати надбавки за березень 2018 року



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

21.03.2018 21.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 41 Про фінансування у березні 2018 року на заробітну плату та 

оплату електроенергії
21.03.2018 21.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 42 Про фінансування у березні 2018 року

21.03.2018 20.03.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 39 Заявка на фінансування за 2-гу половину березня 2018 року

21.03.2018 20.03.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 40 Заявка на фінансування за 2-гу половину березня 2018 року

21.03.2018 21.03.2018 Доручення 1310/0/05-61/3-18 Про найбільш актуальні проблемні питання розвитку 

регіонів
21.03.2018 12.03.2018 Державна судова адміністрація 

України

14-4857/18 Роз"яснення щодо внесення змін до договору оренди від 

16.01.2017 № РОФ-1543 державного нерухомого майна, 

розташованого по вул.Фалєєвській, 14 у м.Миколаєві
21.03.2018 20.03.2018 Мінекономрозвитку 3631-06/11752-06 Щодо виконання плану заходів з реалізації Концепції 

державної політики у сфері захисту прав споживачів на 

період до 2020 року
21.03.2018 21.03.2018 Облдержадміністрація 517/0/05-25/2-18 Електронна пошта. Про надання інформації щодо 

впровадження допоміжного електронного сервісу
21.03.2018 21.03.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

720/18-4 Щодо витрат, пов"язаних із забезпеченням компенсаційних 

витрат суб"єктам підприємництва, в межах виділених 

коштів обласного бюджету
22.03.2018 21.03.2018 Миколаївська обласна рада 115-03/05-18 Про надання інформації про підсумки роботи комунальних 

підприємств
22.03.2018 21.03.2018 План б/н Електронна пошта. План основних заходів, що проводяться 

облдержадміністрацією у квітні 2018 року
22.03.2018 15.03.2018 Фонд соціального захисту інвалідів 

Миколаївське обласне відділення

06-136/429 Про надання звіту за формою 10-ПІ "Звіт про зайнятість та 

працевлаштування інвалідів" за 2017 рік
22.03.2018 27.02.2018 Міжнародний виставковий центр 28-01/МФ/3D Щодо проведення комплексного виставкового заходу з 3 по 

5 квітня 2018 року на території Міжнародного виставкового 

центру (м.Київ, Броварський проспект, 15)
22.03.2018 21.03.2018 Доручення 1304/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Щодо проведення тренування органів 

управління та сил цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської області щодо дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації на ВП "Южно-Українська АЕС"
23.03.2018 22.03.2018 Розпорядження 79-р Про створення координаційної ради при 

облдержадміністрації з питань реалізації Комплексної 

програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-

2020 роки
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23.03.2018 21.03.2018 Миколаївська обласна рада 262-03/05-18 Про надання інформації про діяльність КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" для розгляду на засідання постійної 

комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання комунальної власності, 

приватизації та капітального будівництва

23.03.2018 22.03.2018 Постійна комісія обласної ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

1987-20-05-17 Про направлення рекомендацій постійної комісії від 

20.03.2018 №1

23.03.2018 21.03.2018 Міністерство фінансів України 05220-02-7/7664 Щодо розгляду депутатського запиту народного депутата 

України Я.Безбаха від 26.02.2018 №26-02 стосовно 

виділення коштів з державного бюджету для проведення 

ремонтних робіт з модернізації шкільної їдальні 

Миколаївського юридичного ліцею Миколаївської 

міськради
23.03.2018 21.03.2018 Миколаївська обласна рада 259-03/05-18 Про направлення рекомендацій постійної комісії обласної 

ради з питань екології, охорони навколишнього середовища 

та використання природних ресурсів від 15.03.2018 №2, №4, 

№5, №6, №8
23.03.2018 22.03.2018 Національний банк України 61-0018/16187 Щодо припинення права користування земельною ділянкою 

(вул.Фалеєвська,14) у зв"язку з набуттям іншою особою 

особою права власності на будівлю, яка розташована на 

зазначеній земельній ділянці
23.03.2018 16.03.2018 Управління Південного офісу 

Держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-02-13-13/957 Основні напрями проведення заходів державного 

фінансового контролю управлінням Південного офісу 

Державної аудиторської служби України в Миколаївській 

області на ІІ квартал 2018 року
23.03.2018 01.03.2018 Постанова ВРУ 2310-VIII Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного 

співтовариства у зв"язку з підготовкою незаконних виборів 

Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій 

частині території України - в Автономній Республіці Крим 

та місті Севастополі
23.03.2018 06.02.2018 Закон України 2275-VIII Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю
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23.03.2018 01.03.2018 Постанова ВРУ 2312-VIII Про Звернення Верховної Ради України до парламентарів 

іноземних держав та парламенських асамблей міжнародних 

організацій щодо засудження політичних репресій 

Російської Федерації проти громадян України внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації
23.03.2018 19.03.2018 Посольство України в Республіці 

Казахстан

6154/640-200-294 Щодо економізації діяльності ПУ в РК

23.03.2018 22.03.2018 ПКВО "Фармація" 327/05.3-35 Щодо надання витягу з Постанови КМУ від 11.01.2018 №12

23.03.2018 21.03.2018 Програма "U-LEAD з Європою" б/н Електронна пошта. Щодо проведення навчального тренінгу 

з управління проектним циклом, який відбудеться 28-30 

березня 2018 року в м.Львові
23.03.2018 22.03.2018 Миколаївське обласне бюро судово-

медичної експертизи Миколаївської 

обласної ради

723 Про направлення Додаткового договору № 4 з додатками до 

Договору оренди №4а від 10.04.2015 нерухомого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області
23.03.2018 23.03.2018 ПрАТ "ВФ Україна" -95 Щодо заборгованості орендної плати

26.03.2018 26.03.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

885/09 Електронна пошта. Телефонограма про надання пропозицій 

до протокольних доручень засідання міжвідомчої робочої 

групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати

26.03.2018 26.03.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

884/09 Електронна пошта. Телефонограма про надання пропозицій 

до протокольних доручень комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат
26.03.2018 26.03.2018 Облдержадміністрація 432/11-05-58/6-18 Електронна пошта. Про надання звітної інформації за І 

квартал 2018 року
26.03.2018 26.03.2018 Миколаївський коледж культури і 

мистецтв

111 Щодо договору оренди нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області: частина нежитлових приміщень на 

другому поверсі нежитлової двопорхової будівлі 

(м.Миколаїв, вул.Спаська,35)
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27.03.2018 22.03.2018 Мінекономрозвитку 4002-07/12363-06 Оригінал. Про надання інформації стосовно вжиття заходів 

для повернення коштів на рахунок головного партнера за 

проектом "План підвищення енергоефективності будівель 

басейну Чорного моря"
27.03.2018 06.03.2018 ДУ "Інститут регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього 

Національної академії наук України"

5/76 Науково-аналітична записка "Розвиток промислового 

сектора економіки регіонів України: тенденції та 

ефективність"
27.03.2018 26.03.2018 РЛП "Приінгульський" 40 Щодо перерозподілу коштів з об"єкту "Будинок Тропіних" 

на ремонт об"єкту "Музей побуту"
27.03.2018 26.03.2018 Арбузинська селищна рада 

Миколаївської області

98 Щодо проведення експертизи плану соціалньо-

економічного розвитку Арбузинської ОТГ на 2018-2020 

роки
27.03.2018 27.03.2018 Миколаївська обласна рада 276-03/05-18 Про надання копій завірених документів щодо права 

підпису документів Відіною О.В.
27.03.2018 27.03.2018 Миколаївська обласна рада 166-04-05-18 Про доведення інформації до відома потенційно 

зацікавлених суб"єктів господарської діяльності (лист 

Українсько-Сербської ділової палати від 29.01.2018)
27.03.2018 26.03.2018 ГУ ДСНС України у Миколаївській 

області

01-1441/04.01 Електронна пошта. Щодо проведення наради робочої групи 

з підготовки до проведення тренування органів управління 

та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Миколаївської 

області щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації 

на ВП "Южно-Українська АЕС"
28.03.2018 27.03.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 46 Щодо проекту землеустрою з організації та встановлення 

меж РЛП "Гранітно-степове Побужжя"
28.03.2018 22.03.2018 Прем"єр-міністр України 11412/1/1-18 Про забезпечення організації та проведення вивчення 

діяльності місевих державдміністрацій
28.03.2018 27.03.2018 Дорошівська сільська рада 

Вознесенського району 

Миколаївської області

177-02-12 Прогнозні показники соціально-економічного розвитку ОТГ

28.03.2018 21.03.2018 Управління інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю ОДА

369/25/03 Щодо участі у "круглому столі" 02.04.2018

29.03.2018 15.03.2018 Постанова ВРУ 2350-VIII Щодо звільнення Голови та інших членів Рахункової палати

29.03.2018 15.03.2018 Постанова ВРУ 2346-VIII Про призначення Пацкана В.В. на посаду Голови 

Рахункової палати
29.03.2018 15.03.2018 Постанова ВРУ 2345-VIII Про призначення на посади членів Рахункової палати
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29.03.2018 21.12.2017 Закон України 2266-VIII Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції" 

щодо відновлення можливостей розвитку малого та 

середнього бізнесу з використанням позикового 

фінансування на території проведення антитерори
29.03.2018 28.03.2018 Облдержадміністрація 461/14-05-28/6-18 Електронна пошта. Про надання інформації щодо 

організації здійснення дисциплінарних проваджень та 

притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності за І квартал 2018 року
29.03.2018 28.03.2018 Управління освіти Южноукраїнської 

міської ради Миколаївської області

485/01-20 Про надання інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі 

під дошкільний навчальний ззаклад (будівля колишньої 

дитячої поліклііки) за адресою: бульвар Шкільний, 10, 

м.Южноукраїнськ Миколаївської області"
29.03.2018 23.03.2018 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

11591/1/1-18 Про розгляд звернення народного депутата України Ілюка 

А.О. від 15.03.2018 №433/128

29.03.2018 27.03.2018 Розпорядження 90-р Електронна пошта. Про чергування відповідальних 

працівників структурних підрозділів облдержадміністрації 

під час святкових днів з 07 до 09 квітня 2018 року
29.03.2018 27.03.2018 Доручення 1420/0/05-60/3-18 Електронна пошта. Про надання кандидатури для 

включення доскладу робочої групи з розробки обласної 

Програми "Розвиток людського капіталу Миколаївської 

області на 2019-2021 роки"
29.03.2018 26.03.2018 Розпорядження 83-р Електронна пошта. Про проведення першого туру 

щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 

службовець"
29.03.2018 27.03.2018 Мінрегіон 7/14-3138 Щодо перенесення  проведення семінар-наради, 

присвяченої питанням просторового планування та його 

ролі в розвитку регіонів, на 11-12 квітня 2018 року
30.03.2018 28.03.2018 Розпорядження 93-р Про затвердження регіонального плану заходів, 

спрямованих на активізацію реформування місцевого 

самоврядування та державну підтримку добровільного 

об"єднання територіальних громад Миколаївської області 

на 2018 рік
30.03.2018 30.03.2018 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

153/01-07-23 Елнектронна пошта. Про надання інформації відповідно до 

напрямку діяльності про стан техногенної і природної 

безпеки на території області
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30.03.2018 29.03.2018 Депутат Миколаївської обласної ради б/н Щодо виділення коштів для придбання стерилізатора 

парового для Казанківської ЦРЛ
30.03.2018 30.03.2018 Організаційний відділ апарату ОДА б/н Електронна пошта. Про надання звіту про виконання плану 

дій Миколаївської облдержадміністрації за І квартал 2018 

року
30.03.2018 30.03.2018 Облдержадміністрація 1456/0/05-54/3-18 Електронна пошта. Про надання пропозицій щодо 

підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління 

та адміністрування" на 2019 рік
30.03.2018 29.03.2018 Прем"єр-міністр України 12743/0/1-18 Про надання кандидатури для участі у розширеній урядовій 

нараді з питань децентралізації та регіонального розвитку 

під головуванням Гройсмана В., яка відбудеться 05.04.2018 

о 9-00 у м.Вінниці
30.03.2018 30.03.2018 Куцурубська сільська рада об"єднаної 

територіальної громади Очаківського 

району Миколаївської області

362/04.03 Електронна пошта. Про надання роз"яснень щодо порядку 

використання та списання матеріальних цінностей 

місцевого матеріального резерву, його документальне 

оформлення


