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01.03.2019 22.02.2019 Розпорядження 39-рк Про виконання обов"язків головного лікаря Миколаївської обласної 

психіатричної лікарні № 2 Миколаївської обласної ради
01.03.2019 27.02.2019 Мінекономрозвитку 2714-14/8828-03 Про доповнення Класифікатора професій професійною назвою роботи 

"Фахівець з питань мобілізаційної роботи"
01.03.2019 01.03.2019 Облдержадміністрація 448/10-05-58/6-19 Про надання інформації щодо кількості і видів нотаріальних дій, вчинених 

нотаріусами протягом 2018 року
01.03.2019 01.03.2019 Облдержадміністрація 434/15-05-58/6-19 Щодо розробки розпоряджень щодо системи забезпечення життєдіяльності 

населення області в ОП
01.03.2019 01.03.2019 Доручення 1199/0/05-61/3-19 Про організацію проведенння навчальних зборів з рерівниками регіональних 

спеціалізованих служб ЦЗ
01.03.2019 01.03.2019 Облдержадміністрація 431/14-05-28/6-19 Про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

01.03.2019 01.03.2019 Центральний відділ поліції ГУ 

Національної поліції в 

Миколаївській області

2943/50/10-19 Про проведення перевірки інформації щодо звернення народного депутата 

України Підберезняка В.І.

01.03.2019 27.02.2019 Аспірант ВНЗ "Національна 

академія управління" Алішов Г.Н.

б/н Про надання довідки, що засвідчує впровадження запропонованих 

результатів наукового дослідження

01.03.2019 18.02.2019 Облдержадміністрація 327/12-05-28/6-19 Про проведення оцінки виконання головним бухгалтером своїх повноважень

01.03.2019 25.02.2019 ТОВ "ДФ Трейдінг груп" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
04.03.2019 26.02.2019 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господасртва України

5317/1/1-19 Про розгляд звернення народного депутата України Кременя Т.Д. від 

05.02.2019 № 15-орг щодо виділення коштів із фонду регіонального ровзитку  

на відбудову навчального корпусу Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Миколаївської області

04.03.2019 28.02.2019 ФОП "Кожакар А.В." б/н Про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення

05.03.2019 26.02.2019 Редакція газети "Рідне прибужжя" 14 Щодо філії АТ "Ощадбанк" у селі Шевченкове Вітовського району

05.03.2019 17.01.2019 Управління культури, 

національностей та релігій ОДА

83/02-10 Про законодавче регулювання питання зміни власника (користувача) вільних 

приміщень музею, які є об"єктом культурної спадшини
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05.03.2019 26.02.2019 Миколаївська обласна рада 219-09-05-19 Про надання в користування службових приміщень, які знаходяться у 

користуванні підвідомчих установ ОДА
05.03.2019 25.02.2019 Bisiness Ombudsman Council 17484 Про направлення для ознайомлення Системного звіту Ради на тему : 

"Актуальні проблеми для бізнесу у сфері трудових відносин"
05.03.2019 26.02.2019 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства України

49960/1/1-18 Про врахування рекомендацій Мінрегіону від 14.01.2019 № 1/36/113-19 під 

час виконання завдань, визначених пунктом 21 доручення Прем"єр-міністра 

України від 09.01.2019 № 49960/1/1-18

05.03.2019 13.02.2019 Державний концерн 

"Укроборонпром"

UOP 13.1.2-1270 Щодо передачі нерухомого майна

05.03.2019 01.03.2019 Веснянська сільська рада 239-09.02-18 Про надання на розгляд проектних заявок

05.03.2019 28.02.2019 Миколаївська міська рада 721/02.02.01-

40/14/19

Про надання проектів регіонального розввитку, що можуть реалізуватися за 

рахунок коштів ДФРР
05.03.2019 21.01.2019 Благодатненська сільська рада 61 Щодо сплати податків з доходів фізичних осіб

06.03.2019 05.03.2019 Облдержадміністрація 467/14-05-28/6-19 Про навчання у березні-квітні 2019 року

06.03.2019 05.03.2019 Комунальний заклад культури 

"Обласний палац культури"

2/41 Про надання дозволу на укладання договору оренди

06.03.2019 18.02.2019 Ропорядження 41-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 06.07.2017 № 247-р 

"Про затвердження Порядку  використання бюджетних коштів на виконання 

заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

Миколаївській області
06.03.2019 14.02.2019 Міністерство оборони України 303/7/3/33 Щодо надання переліку підприємств для укладання Головним управлінням 

договорів (контрактів)
06.03.2019 06.03.2019 Спілка підприємців МСППУ б/н Про участь в засіданні Комітету підприємців малого та середнього столу на 

тему : "Кредитування та інші форми підтримки малого та середнього бізнесу 

в Україні"
06.03.2019 06.03.2019 Доручення 1274/0/05-61/3-19 Про проведення КШН з керівним складом органів управління та сил ЦЗ 

територіальної системи ЄДС ЦЗ Миколаївської області
06.03.2019 05.03.2019 Облдержадміністрація 396/0/05-13/2-19 Про підвищення кваліфікації у 2019 році

06.03.2019 06.03.2019 Спілка підприємців МСППУ б/н Про участь у 24-й щорічній Міжнародній виставці "Riga Food", яка 

відбудеться 04-07 вересня 2019 року  в в Латвії.
06.03.2019 05.03.2019 Обласний будинок художньої 

творчості

004 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області
06.03.2019 05.03.2019 Державна екологічна інспекція у 

Миколаївській області

09/09-24/493 Про продовження терміну дії договору оренди
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06.03.2019 04.03.2019 Група радників з питань 

впровадження державної 

регіональної політики програми "U-

LEAD з Європою"

б/н Про участь у вебінарі з актуальних питань підготовки проектів регіональних 

стратегій розвитку на період 2021-2027 рр.

06.03.2019 05.03.2019 Облдержадміністрація 239/0/06-05/1-19 Про затвердження Положення про систему Професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад
06.03.2019 06.03.2019 Облдержадміністрація 472/17-05-58/6-19 Про публічне представлення звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області за 2018 рік
07.03.2019 06.03.2019 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

7255/1/1-19 Про розгляд звернення народного депутата України Жолобецького О.О. від 

25.02.2019 № 327/454 щодо внесення змін до розпорядження КМУ від 

05.12.2018 № 934-р та від 23.01.2019 № 39-р
11.03.2019 25.02.2019 Національна академія державного 

управління при Президентові 

України

1/15-20-114 Про міжнародну навчальну програму "Управління об"єктами нерухомості"

11.03.2019 01.03.2019 ГУ статистики у Миколаївській 

області

03.3-04/673-19 Про здійснення підготовчих робіт з проведення Всеукраїнського перепису 

населення
11.03.2019 11.03.2019 Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по 

Миколаївській області

б/н Запрошення відповідального представника на засідання комісії для 

забезпечення проведення інвентаризації майна  ДТСААФ

11.03.2019 07.03.2019 Облдержадміністрація 446/0/05-15/2-19 Про визначення потреби у підвищенні кваліфікації працівників 

мобпідрозділів та спеціалістів у Київському національному економічному 

університеті ім. Вадима Гетьмана
11.03.2019 11.03.2019 Мінсоцполітики 4870/0/2-19/53 Про порушення прав профспілок у 2018 році

11.03.2019 11.03.2019 Облдержадміністрація б/н Про участь у засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків

11.03.2019 05.03.2019 ГУ Державної казначейської служби 

України у Миколаївської області

14-09/1467 Про розгляд можливості виділення коштів з обласного бюджету відповідно 

до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області 

на 2015-2017 роки "Миколаївщина 2017"
11.03.2019 27.02.2019 Розпорядження 54-р Про внесення змін до складу ради регіонального розвитку Миколаївської 

області
11.03.2019 06.03.2019 Розпорядження 64-р Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного 

відбору керівників підприємств, установ та організацій спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
11.03.2019 05.03.2019 Державна екологічна інспекція у 

Миколаївській області

09/09-24/494 Про продовження терміну договору оренди до 31.12.2019
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11.03.2019 01.03.2019 Арбузинська РДА 93/0/01-39/02-19 Подання щодо погодження звільнення Зовтун І.А. з посади начальника 

відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму РДА в порядку 

переведення до управління регіонального розвитку
11.03.2019 01.03.2019 Доручення 1200/0/05-61/3-19 Про наданння доповіді щодо виконання заходів Плану та готовності до 

проведенння КШН
11.03.2019 07.03.2019 ПП "Форкіс-Н" 32 Про надання документів для участі у конкурсному відборі суб"єктів 

оціночної діяльності
11.03.2019 07.03.2019 ТОВ "Центр - приват-експерт" 3 Про надання документів для участі у конкурсному відборі суб"єктів 

оціночної діяльності
11.03.2019 04.03.2019 Віце-прем"єр-міністр України - 

міністр регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України

6543/2/1-19 Про розгляд листа Миколаївської ОДА від 21.02.2019 № 360/16-05-3/6-19 та 

№ 359/16-05-3/6-19 щодо фінансування важливих для м. Миколаєва проектів 

у 2019 році
12.03.2019 04.03.2019 ФОП Процишен Денис 

Володимирович

б/н Договір про виготовлення продукції для забезпечення проведення  засідання 

Ради регіонального розвитку Миколаївської області
12.03.2019 28.02.2019 Міністерство освіти і науки України 1/11-2078 Про надання відповіді щодо звернення народного депутата України Кременя 

Т.Д. від 05.02.2019 № 15-орг щодо виділення коштів для відбудови 

навчального корпусу Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів
12.03.2019 12.03.2019 ГО "Спортивний Корпус Миколаїв" б/н Про створення соціального спортивного залу

12.03.2019 11.03.2019 Комунальний заклад культури 

"Обласний палац культури"

2/43 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна

12.03.2019 07.03.2019 Доручення 1350/0/05-61/3-19 Доручення до протоколу № 3 від 07.03.2019 позапланового засідання 

12.03.2019 11.03.2019 Управління південного офісу 

держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-02-14/705-

2019

Про окремі показники фінансово-господарської діяльності закладу та 

підпорядкованих установ

12.03.2019 11.03.2019 ПП "Сузір"я стрільця" 16 Про повідомлення дати та часу для звернення до нотаріуса для укладення 

договору про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна
12.03.2019 07.03.2019 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

8514/25/1-18 Про виконання резолюції Першого віце-прем"єр-міністра України - міністра 

економічного розвитку і торгівлі України від 10.07.2018 № 8514/11/1-18 до 

листа Фонду державного майна від 11.02.2019 № 10-15-2604

12.03.2019 04.03.2019 ФОП Жаган Микола Федорович б/н Договір про виготовлення продукції для забезпечення  проведення Ради 

регіонального розвитку Миколаївської області
12.03.2019 04.03.2019 ФОП "Ярова Лариса Василівна" б/н Договір про надання послуг з організації проведення засідання Ради 

регіонального розвитку Миколаївської області
12.03.2019 04.03.2019 ФОП Ликсов Андрій Ігорович б/н Договір щодо надання послуг з розміщення інформації на веб-узнах для  

проведення  засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області
13.03.2019 04.03.2019 ФОП Борисенко Марина Вікторівна б/н Договір щодо надання поліграфічних послуг для забезпечення Ради 

регіонального розвитку Миколаївської області
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13.03.2019 13.03.2019 Доручення 1393/0/05-61/3-19 Про проведенння розширенного засідання регіональної комісії з питань ТЕБ 

та НС при Миколаївській ОДА
13.03.2019 12.03.2019 Мінфін 05220-2-3/6931 Про виділення субвенції з державвного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
13.03.2019 11.03.2019 Мінекономрозвитку 3803-05/10474-06 Щодо направлення учасників на тренігнг з питань смарт-спеціалізації в 

Україні
13.03.2019 04.03.2019 КП "Миколаївська обласна 

друкарня"

б/н Договір щодо надання  з політурних робіт на видання "Перспективний  план 

розвитку ,Миколаївської області на 2019-2021 роки"
13.03.2019 13.03.2019 Управління НС Миколаївської ОДА 175/01-07-25 Щодо проведенння навчання з керівним складом органів та сил ЦЗ на 2019 

рік
14.03.2019 13.03.2019 Управління південного офісу 

держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-07-14/728-

2019

Про надання інформації щодо оформлення правовстановлюючих  документів 

на право користування земельними ділянками комунальними установами 

Миколаївської області
14.03.2019 14.03.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА б/н Про направлення проектів документів з КШН

14.03.2019 13.03.2019 Миколаївська обласна рада 235-03/05-19 Про надання фінансової звітності комунальних підприємст та інформації про 

їх діяльність
14.03.2019 14.03.2019 Миколаївська обласна рада 246-03/05-19 Про надання інформації щодо належної підготовки матеріалів постійної 

комісії
15.03.2019 14.03.2019 МЗС України 713/17-149/2-308 Щодо надання інформації очікуваних у наступному місяці міжнародних 

подій
15.03.2019 15.03.2019 Облдержадміністрація 532/20-05-28/6-19 Про проведення загального розбіру КШН з органами управління та силами 

ЦЗ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області
15.03.2019 15.03.2019 Облдержадміністрація 533/20-05-28/6-19 Про відкриття КШН з органами управління та силами ЦЗ територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області
15.03.2019 14.03.2019 Облдержадміністрація б/н Протокол проведення засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Миколаївської ОДА
15.03.2019 15.03.2019 Державна установа "Офіс з 

просування експорту України"

92 Щодо реєстрації до участі в освітній події з приводу Угоди про вільну 

торгівлю між Україною та державою Ізраїль
15.03.2019 15.03.2019 Облдержадміністрація б/н Щодо пропозицій в план основних заходів що проводяться ОДА у квітні 

2019 року
15.03.2019 28.02.2019 Торгово-промислова палата України 520/02.7.1 Щодо українсько-австрійського форуму

15.03.2019 14.03.2019 КП "Дирекція з капітального 

будівництва та реконеструкції"

43 Щодо інформації про наявність заборгованості з орендної плати

18.03.2019 18.03.2019 Облдержадміністрація 536/15-05-28/6-19 Про доповнення до Класифікатора професій

18.03.2019 04.03.2019 Облдержадміністрація 1233/0/05-60/3-19 Про підготовку плану дій Миколаївської ОДА на 2 квартал 2019 року

18.03.2019 18.03.2019 Управління з питань ЦЗ ОДА 184/02-07-23 Про відкриття КШН з органами управління та силами ЦЗ територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області
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19.03.2019 15.03.2019 Розпорядження 78-р Про внесення змін до обсігу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету

19.03.2019 07.03.2019 Розпорядження 72-р Про визначення замовника капітального ремонту та перерозподіл обласного 

бюджету
19.03.2019 19.03.2019 Народний депутат України О.О. 

Жолобецький

327/05-01-92/19 Про надання узагальненого переліку інвестиційних програм  і проектів

19.03.2019 18.03.2019 Управління інформаційної 

діяльності

327/03-9 Про виконання доручення ОДА від 25.06.2010 № 1060/0/05-1/1-10

19.03.2019 18.03.2019 Облдержадміністрація б/н Проект меморандуму про взаємопорозуміння між Миколаївською ОДА та 

Chine Harbour Engineering Company Ltd
19.03.2019 25.02.2019 Міжнародний виставковий центр 32 Про комплексний виставковий захід, що відбудеться з 02 по 05 квітня 2019 

року
19.03.2019 15.03.2019 Відділ територіальної організації 

влади та місцевого самоврядування 

апарату ОДА

45/09-11 Про надання інформації щодо  моніторирингу соціально-економічного 

розвитку області

20.03.2019 14.03.2019 Обласне комунальне підприємство 

"Миколаївоблтеплоенерго"

752/32 Про повідомлення на чиєму балансі перебуває вузол обліку природного газу, 

що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18
20.03.2019 11.03.2019 Служба у справах дітей ОДА 04-03/72-1 Про особливості подання інформації з питань державної допомоги 

суб"єктамм господарювання
20.03.2019 01.03.2019 Арбузинська РДА 94/0/01-39/02-19 Подання щодо переведення начальника відділу агропромислового розвитку 

Арбузинської РДА Пелипенко Т.С.
20.03.2019 08.02.2019 Воскресенська селищна рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

1021/02-54 Щодо включення проекту "Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. 

Горького, 66 в смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївської 

області" до ФРР в 2019 році
20.03.2019 15.03.2019 Головне територіальне управління 

юстиції у Миколаївській області

696/10-6 Щодо погодження передачі майна з комунальної власності у державну 

власність
20.03.2019 14.03.2019 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

2182-06-05-18 Про надання рекомендацій постійної комісії стосовно виконання умов 

договору купівлі-продажу нерумого майна

20.03.2019 14.03.2019 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

248-03/05-19 Про надання інформації про діяльність комунальних підприємств

20.03.2019 14.03.2019 Обласне комунальне підприємство 

"Миколаївоблтеплоенерго"

753/32 Про можливість надання приміщень в безоплатне користування за договором 

позички майна спільної власності
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20.03.2019 14.03.2019 Секретаріат КМУ 5472/0/2-19 Про розгляд звернення мешканців Коблівської ОТГ Березанського району 

Миколаївської області щодо  питань газифікації окремих населених пунктів, 

які входять до складу цієї громади
20.03.2019 20.02.2019 КП "Миколаївська обласна 

друкарня"

40 Пояснювальна записка до фінансового звіту КП "Миколаївська обласна 

друкарня" за 12 місяців 2018 року
20.03.2019 15.03.2019 Розпорядження 84-р Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки у 

Миколаївській області
20.03.2019 19.03.2019 Доручення 1493/0/05-61/3-19 Навчання. Про ускладнення обстановки на териоторії області

20.03.2019 14.03.2019 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ, регулювання 

комунальної власності, приватизації 

та капітального будівництва

247-03/05-19 Оригінал. Про надання інформації про  сплату частини чистого прибутку

20.03.2019 19.03.2019 Обласний палац культури 2/47 Про надання дозволу на укладання договору оренди

20.03.2019 20.03.2019 Мінрегіон 7/19/4551-19 Щодо проведенння засідання комісії для оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реаліовуватися за 

рахунок коштів  ДФРР
20.03.2019 Розпорядження 61-о Про утворення міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо удосконалення адміністративно-

територіального устрою Миколаївської області
20.03.2019 04.03.2019 КП "Миколаївська обласна 

друкарня"

б/н Договір щодо надання  з політурних робіт на видання "Перспективний  план 

розвитку ,Миколаївської області на 2019-2021 роки"
20.03.2019 25.02.2019 ГУ  Національної гвардії України м/07-12/36дск Про надання інформації щодо укладення договорів

20.03.2019 19.03.2019 Дипломатична академія України ім. 

Геннадія Удовенка

142 Щодо семінару з питань закордонних візитів

20.03.2019 14.03.2019 Фонд державного майна України 10-16-4919 Щодо  формування та надання повної, актуальної інформації про потенційні 

об"єкти оренди
20.03.2019 13.03.2019 Миколаївська митниця ДФС 1350/9/14-70-19-41 Про надання інформації стосовно показників соціально-економічного 

розвитку
20.03.2019 19.03.2019 ФОП Антипченко б/н Заява на участь у конкурсі на право укладання договору оренди майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області
21.03.2019 21.12.2018 Головне територіальне управління 

юстиції у Миколаївській області

4562/6.1-06 Щодо плану графіку проведення безвиїзних та виїзних перевірок

21.03.2019 14.03.2019 Державна екологічна інспекція 

україни

1624/3.2/11-19 Про догоівр оренди Державної екологічної інспекції України у 

Миколаївській області
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21.03.2019 20.03.2019 Віце-прем"єр-міністр України 7905/1/1-19 Про вжиття вичерпних заходів щодо дотримання вимог і принципів 

державної регуляторної політики
21.03.2019 19.03.2019 Миколаївська обласна рада 368-18-05-19 Про укладання договору про виділ частки нерухомого майна, яке належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області
21.03.2019 21.03.2019 ФОП Бут Олена Миколаївна б/н Заява на участь у конкурсі на право укладення договору оренди майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області
21.03.2019 19.03.2019 Міністерство інформаційної 

політики України

13-04/04 Про направлення інформаційних матеріалів, зокрема соціальні відеороліки, 

макети біл-бордів та сіті-лайтів, присвячені просування європейських 

цінностей та стандартів життя, толерантності, єдності
21.03.2019 21.03.2019 Віце-прем"єр-міністр України 9771/1/1-19 Про розгляд звернення Народного депутата України Новинського В.В. від 

18.03.19 № 1229Д/ОБР щодо обсягів, структури та напрямів витрат коштів, 

наданих Україні в рамках міжнародної допомоги на вирішення проблем ВПО

21.03.2019 21.03.2019 Облдержадміністрація 578/13-05-28/6-19 Про надання інформації щодо проведених заходів у І кварталі 2019 року за 

напрямками, визначеними у Плані заходів з реалізації Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні
21.03.2019 21.03.2019 Віце-прем"єр-міністр України 9771/1/1-19 Електронна пошта. Про розгляд звернення Народного депутата України 

Новинського В.В. від 18.03.19 № 1229Д/ОБР щодо обсягів, структури та 

напрямів витрат коштів, наданих Україні в рамках міжнародної допомоги на 

вирішення проблем ВПО
21.03.2019 20.03.2019 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

01-02/137-03 Про надання інформації щодо виділенння та використання коштів 

державного бюджету на розвиток мінерально-сировинної бази 

Миколаївської області
21.03.2019 20.03.2019 Миколаївська обласна рада 147-15/05-19 Копія. Про виділення коштів для прибудови приміщення внутрінього туалету 

ВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"
21.03.2019 21.03.2019 Облдержадміністрація 567/14-05-58/6-19 Про професіоналізацію державної служби в області

21.03.2019 19.03.2019 Синюхино-Брідська мільська рада 

Первомайського району

155-04.02 Про підготовку рішення про внесення змін до програми економічного та 

соціального розвитку області та при уточненні обласного бюджету на 2019 

рік в галузі "Охорона здоров"я"
21.03.2019 14.03.2019 Військова частина № 4465 1/89/333 Копія. Про надання інформації стосовно суспільно-політичної обстановки в 

місці дилокації військової частини (Миколаївська область)
21.03.2019 12.03.2019 ТОВ "Карго Консалт" 01/12 Про проведення семінару: "Корпоративна безпека  підприємства"

21.03.2019 12.03.2019 Спілка підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств 

України

50/14 Про направлення інформаційних матеріалів
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21.03.2019 21.03.2019 Облдержадміністрація 571/14-05-28/6-19 Про надання інформації щодо організації здійснення дисциплінарних 

проваджень та притягнення державних службовців, відомості щодо 

кількісного та якісного керівного складу РДА
21.03.2019 18.03.2019 ГУ статистики у Миколаївській 

області

12.2-26/857--19 Щодо зміни у порядку оприлюднення статистичної інформації

21.03.2019 20.03.2019 Доманівська селищна рада 358 Про нормативні проекти, що можуть вплинути на конкуренцію та підлягають 

погодженню з Антимонопольним комітетом
21.03.2019 21.03.2019 Облдержадміністрація 569/14-05-28/6-19 Про прийом на навчання до НАДУ при Президентові України

22.03.2019 21.03.2019 Управління ЖКГ ОДА 397/01-01 Про розгляд звернення щодо  вирішення питання газицікації сіл  Українка та 

Бессарабка Березанського району
22.03.2019 21.03.2019 Облдержадміністрація 583/12-05-28/6-19 Про доведення до відома постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про 

затвердження Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб 
25.03.2019 21.03.2019 Мінрегіон 7/12/4698-19 Щодо підготовки матеріалів до робочого візиту Прем"єр-міністра України до 

Словацької Республіки
25.03.2019 19.03.2019 Фонд державного майна України 10-15-5230 Щодо надання відомостей про нерухоме майно, щодо якого проведено 

державну реєстрацію, а такожє яке не підлягає державній реєстрації для 

внесення до Реєстру
25.03.2019 22.03.2019 Управління ЖКГ Миколаївської 

ОДА

424/01-03 Щодо виділенння коштів із Державного бюджету України на нове 

будівництво дюкеру  через річку Південний Буг та магістральних мереж 

водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві
25.03.2019 25.03.2019 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

03/156 Про участь у Координаційній раді з питань реалізації Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки, яке відбудеться 

27.03.2019
26.03.2019 26.03.2019 КП "Миколаївська обласна 

друкарня"

63 Про надання дозволу на укладенння договору оренди нерухомого майна

26.03.2019 13.02.2019 Одеський науково-дослідний 

інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

Херсонське відділення

09-19/18-870 Про організацію виконання експертизи

26.03.2019 20.03.2019 МЗС України 413/14-194/087-813 Щодо участі у конкурсі на здобуття звання "Всесвітня столиця книг"

26.03.2019 22.03.2019 Департамент освіти і науки ОДА 1389/04-01/01-

01.13

Щодо реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності регіонального рівня
26.03.2019 21.03.2019 Фонд державного майна України 10-15-5523 Щодо упорядкування обліку юридичних осіб
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26.03.2019 21.03.2019 ДП "Науково-виробничий комплекс 

газотурбодування" "Зоря"-

"Машпроект"

08/5-20/3 Щодо нагородження державними нагородами, для подальшого подання в 

Державний концерн "Укроборонпром"

26.03.2019 20.03.2019 Розпорядження 88-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 16.12.2010 № 456-р 

"Про встановлення тарифів на надання косметологічної допомоги. Крім тієї, 

що подається за медичними показниками"
26.03.2019 25.03.2019 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

03/159 Про заявки на здійснення природноохоронних заходів

26.03.2019 26.03.2019 ФОП  Козиряцька Наталя Юхимівна б/н Заява на участь у конкурсі  на право укладення договору оренди майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області
26.03.2019 25.03.2019 Облдержадміністрація 613/11-05-58/6-19 Про надання звітної інформації за І квартал 2019 року

27.03.2019 21.03.2019 РВ Фонду державного майна 

України по Миколаївській області

14-02-00492 Про направлення копії звернення народного депутата України Підберезняка 

В.І. до Генеральної прокуратури України від 05.02.2019 № VIII-442/90-1

27.03.2019 26.03.2019 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у квітні 2019 року

27.03.2019 27.03.2019 Облдержадміністрація 622/15-05-58/6-19 Про участь у засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків

27.03.2019 27.03.2019 Travel Hub б/н Щодо торгової місії до Німеччини для українських компаній з сектору легкої 

промисловості
28.03.2019 28.02.2019 Закон України 2692-VIII Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які 

стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази 

оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування
28.03.2019 28.03.2019 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій

148/04-10/19 Щодо тренінгу на тему: Лідерство заради доброго врядування. Розвиток 

лідерських якостей публічних службовців

28.03.2019 26.03.2019 МЗС України 713/17-800-359 Оригінал. Щодо екскурсії для представників акредитованого в Одесі 

іноземного дипломатичного корпусу в "Музей ракетних військ стратегічного 

призначення"
28.03.2019 22.03.2019 Управління південного офісу 

Держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-02-13/863-

2019

Основні напрями діяльності, передбачені планом проведення заходів 

державного фінансового контролю на ІІ квартал 2019 року

28.03.2019 27.03.2019 Департамент фінансів ОДА 040-13/938 Про доведення Путівника: як не заблукати у лабірінті місцевого бюджету

28.03.2019 22.03.2019 Антимонопольний комітет України 225-29/01-3846 Щодо участі у Міжнародній конференції "Реформа державної допомоги в 

Україні"



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

28.03.2019 02.10.1931 Державна установа "Інститут 

регіональних досліджень імені  М. І. 

Долішнього Національна академія 

наук України"

5/97 Щодо розгляду проблем реального сектора економіки регіонів під 

керівництвом д.е.н. Іщук С.о. науково-аналітичну записку "Ключові тренди 

розвитку промисловості України: регіональний вимір"

29.03.2019 28.03.2019 СКМУ 6728/0/2-19 Про надання інформації щодо стану реалізації у 2018 році за рахунок коштів 

ДФРР проектів регіонального розвитку
29.03.2019 28.03.2019 Доручення 1660/0/05-61/3-19 Про направлення протоколу позачергового засідання регіональної комісії з 

питань ТЕБ і НС при Миколаївській ОДА від 22.03.2019 № 4
29.03.2019 28.03.2019 Регіональна торгово-промислова 

палата Миколаївської області

б/н Про проведенння міжнародної виставки Chine Homelife Show 2019

29.03.2019 15.03.2019 Розпорядження 80-р Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 12.07.2001 № 438-р 

"Про ціни на вугілля, що відпускаються населенню, та про відміну 

торговельної надбавки на хліб"
29.03.2019 28.03.2019 ТОВ "АРТИКУС" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
29.03.2019 29.03.2019 Миколаївське міське відділення 

управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області

01-16-484 Про проведену комісіями із соціального страхування роботи, пов"язаною із 

зниження рівня захворюваності

29.03.2019 29.03.2019 Миколаївське міське відділення 

управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області

01-16-483 Про проведення перевірок Фондом соціального страхування України в 

Миколаївській області

29.03.2019 29.03.2019 Центр державних замовлень б/н Про проведення навчання та підвищення кваліфікації з питань організації 

здійснеення закупівель
29.03.2019 26.03.2019 Державна установа "Офіс 

просування експорту України"

113 Щодо реєстрації українських виробників одягу до участі в торгівельній месії 

до Німеччини


