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01.10.2018 01.10.2018 Регіональна торгово-промислова 

палата Миколаївської області

1000/12 Про надання інформації щодо площі виставкового стенду, списку делегації, 

програми Першого Форуму регіонів Республіки Білорусь та Укранїи

01.10.2018 27.09.2018 Управління житлово-комунального 

господарства Миколаївської ОДА

1054/01-05 Електронна пошта. Про надання інформації про обсяги капітальних вкладень на 

розвиток об"єктів житлово-комунального господарства

01.10.2018 25.09.2018 Міністерство оборони України 220/5554 На виконання п. 21 протоколу засідання Урядового комітету економічної, 

фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 

інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 09.08.2018 № 30 
01.10.2018 27.09.2018 Мінекономрозвитку 4603-04/42369-06 Про проведення конкурсу "Битва міст" 25.09.2018 - 17.10.2018 щодо реалізації 

національних безкоштовних освітніх програм для підприємців та експортерів
01.10.2018 28.09.2018 Департамент освіти і науки 

Миколаївської ОДА

4544/10-04/01-

01.13

Щодо розроблення технічних паспортів та виділення коштів на розроблення 

технічних паспортів
01.10.2018 25.09.2018 Центр розвитку місцевого 

самоврядування Миколаївський 

відокремлений підрозділ

105/18 Про програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні

01.10.2018 12.09.2018 Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по 

Миколаївській області

09/834 Про надання копії договору оренди нежитлового приміщення розташованого за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Робоча, 2А/1

02.10.2018 01.10.2018 Регіональний ландшафтний парк 

"Кінбурнська коса"

154 Щодо фінансування за жовтень 2018 року

02.10.2018 26.09.2018 Господарський суд Миколаївської 

області

915/947/18 Ухвала за  запозовом ПП "ЮЛІАНА-СЕРВІС"

02.10.2018 19.09.2018 Одеський апеляційний 

господарський суд

915/1290/16 Ухвала про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ПП 

"ЮЛІАНА-СЕРВІС"
03.10.2018 02.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 137 Про фінансування у І половині жовтня 2018 року на заробітну плату, податок на 

землю, оплату енргоносіїв

03.10.2018 02.10.2018 РЛП "Приінгульський" 119 Про фінансування у І половині жовтня 2018 року

03.10.2018 01.10.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 153 Про фінансування у І половині жовтня 2018 року
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03.10.2018 04.09.2018 Баштанська міська рада 

Баштанського району Миколаївської 

області

580/02.02-6/5 Про направлення відкорегованого проекту  бюджету в частині фінансування з 

місцевого бюджету, відповідно до оновлених цінових пропозицій та копії Рішення 

ХХVII сьомого скликання № 10 від 29.08.2018 про забезпечення співфінансування 

проекту
03.10.2018 03.10.2018 РЛП "Тилігульський" 149 Про фінансування у І половині жовтня 2018 року на заробітну плату

04.10.2018 06.09.2018 Закон України 2528-VIII Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Турецькою Республікою про 

взаємне сприяння та захист інвестицій
04.10.2018 04.09.2018 Закон України 2518-VIII Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і реалізації цукру"
04.10.2018 04.10.2018 Управління житлово-комунального 

господарства ОДА

1369/01-03 Про участь у нараді стосовно можливості забезпечення експлуатації котельні по 

вул. Спаська, 18 м. Миколаїв
04.10.2018 04.10.2018 Миколаївська обласна рада 1570-12-05-18 Щодо розгляду листа управління Державної служби спеціального зв"язку та 

захисту інформації України в Миколаївській області стосовно аренди гаражних 

приміщень (боксів)
04.10.2018 27.09.2018 Миколаївський обласний 

благодійний фонд соціального 

захисту дітей з інвалідністю "Крок 

назустріч"

17 Заява про надання в безкоштовне строкове користування приміщення за 

договором позички

04.10.2018 26.09.2018 Новополтавська сільська рада 

Новобузького району Миколаївської 

області

807 Щодо сприяння у вирішенні питання зі встановлення на території ОТГ банкоматів 

та терміналів в с. Новополтавка

04.10.2018 01.10.2018 Южноукраїнська міська рада 15/02-34/2825 Повідомлення про проведення робочої зустрічі 02.10.2018 об 11.00 секретаря 

міської ради та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради з делегацією Представництва ЄС в Україні
04.10.2018 06.09.2018 Закон України 2537-VIII Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про 

здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на 

утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу 

дипломатичних представництв та консульських 
04.10.2018 28.09.2018 Асоціація українського бізнесу в 

Польші

83/18 Запрошення до участі у ІХ Міжнародному форумі "День польського бізнесу в 

Україні", який відбудеться 15.10.2018 у Києві
04.10.2018 28.09.2018 Громадська організація "Зоозахисна 

організація "Фенікс"

44 Про підтримання зоозахисників Миколаєва та проведення комплексної фахової 

перевірки КП "ММР "Центр захисту тварин" по провееднню ним господарської 

діяльності на підприємстві та витрати бюджетних коштів з виконання річних 

планів затверджених на 2018 рік
04.10.2018 04.10.2018 Представництво "БОСКАЛІС 

ВЕСТМІНСТЕР КОНТРАКТІНГ 

ЛІМІТЕД"

4 Щодо прийняття на облік та зберігання трудових книжок
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04.10.2018 06.09.2018 Закон України 2529-VIII Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про 

економічне співробітництво
04.10.2018 06.09.2018 Закон України 2535-III Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом Федеративної Республіки Німеччина 

про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв 

і консільських установ
04.10.2018 01.10.2018 Миколаївська обласна рада 903-03/05-18 Про внесення питань на розгляд сесії обласної ради

04.10.2018 27.09.2018 Прем"єр-міністр України 38384/0/1-18 Про проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Миколаївській ОДА у 

період 18.10.2018-31.10.2018
04.10.2018 04.10.2018 Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по 

Миколаївській області

б/н Факсограма. Щодо вжиття заходів для проведення інвентаризації майна 

колишньої загальносоюзної організації "Добровільне товариство сприяння авіації, 

армії та флоту" та запрошення представника на засідання комісії 09.10.2018 о 

11:00
04.10.2018 28.09.2018 Адміністрація Президента України 04-01/2598 Про направлення звернення представника ТОВ "ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО", ТОВ "СІ-

ЕНЕРДЖИ", ТОВ "КВАНТ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС" за належністю 
04.10.2018 27.09.2018 Фонд державного майна України 10-16-19832 Про формування та надання повної, актуальної інформації про потенційні об"єкти 

оренди
04.10.2018 02.10.2018 Облдержадміністрація 1792/12-05-28/6-18 Про проведення графіку надання фінансової та бюджетної звітності за ІІІ квартал 

2018 року
04.10.2018 01.10.2018 Перший Віце-прим"єр міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

372/7/1/1-18 Про розгляд  звернення народного депутата України Лівіка О.П. від 18.09.18 № 04-

26/131/09

04.10.2018 Посольство Республіки Білорусь  в 

Україні

б/н Запрошеня щодо участі представників Миколаївської облдержадміністрації та 

ЗМІ  в прес-конференції Посла Білорусії України Сокола І.С., яке відбудеться в 

першій декаді жовтня 2018 року
05.10.2018 04.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 140 Про зміни річного розпису надходжень

05.10.2018 28.09.2018 ТОВ "АГРО2009" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частини 

нежитлових вбудованих приміщень двоповерхової будівлі аптеки №139 

Первомайської ЦРА №65 -  філії ПКВО "Фармація" за адресою: Миколаївська обл, 

м.Первомайськ, вул.Миколи Вінграновського (Радянська), 3 
05.10.2018 05.10.2018 ПКВО "Фармація" 27.янв Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частини 

нежитлових вбудованих приміщень одноповерхової будівлі за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 43 
05.10.2018 01.10.2018 Розпорядження 420-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Миколаївській області 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні
05.10.2018 03.10.2018 Миколаївська обласна рада 1540-22-05-18 Про розгляд пропозиції комунального підприємства. "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції" та внесення пропозиції
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05.10.2018 01.10.2018 Депутат Миколаївської обласної 

ради Настоящий І.А.

6 Щодо виділення коштів з обласного бюджету на капітальні видатки для 

придбання меблів та кухонного обладнання для закладу дошкільної освіти 

комбінованого типу №4 "Золотий ключик" Вознесенської міської ради
05.10.2018 05.10.2018 Департамент фінансів Миколаївської 

ОДА

043-20/2759 Про координацію роботи учасників бюджетного процесу

05.10.2018 04.10.2018 Облдержадміністрація 1815/09-05-58/6-18 Про внесення змін до переліку відомостей, що містять службову інформацію

05.10.2018 05.10.2018 Доручення 5038/0/05-60/3-18 Щодо забезпечення ефективної реалізації в Миколаївській області Плану заходів 

на 2018-2020 року з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року
08.10.2018 04.10.2018 Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України

4201/27/5 Роз"яснення щодо укладання договору оренди нерухомого майна з реформованою 

редакцією газети "Рідне Прибужжя"
08.10.2018 05.10.2018 Управління ЖКГ ОДА 493/01-02 Електронна пошта. Факсограма щодо участі у нараді стосовно можливості 

забезпечення експлуатації котельні по вул.Спаська,18, яка відбудеться 10.10.2018 

о 10-00
08.10.2018 01.10.2018 Розпорядження 419-р Електронна пошта. Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2018 

році в Миколаївській області Всеукраїнського тижня права
08.10.2018 08.10.2018 Облдержадміністрація 1827/14-05-28/6-18 Електронна пошта. Щодо рівня відповідальності за підготовку нагородних 

матеріалів, підвищення якості їх опрацювання, формування і ефективного 

функціонування цілісної системи нагород, здійснення на постійній основі 

всебічної перевірки подань, а також створення належних умов реалізації 

нагородного процесу
08.10.2018 05.10.2018 Редакція газети "Рідне Прибужжя" 80 Щодо розгляду запрованих приміщень для переселення редакції

08.10.2018 08.10.2018 Нечаянська сільська рада 

Миколаївського району 

Миколаївської області

354-04-08-18 Щодо внесення редакційного уточнення до найменування мікропроекту 

"Реконструкція приміщення Іванівського сільського клубу Нечаянської сільської 

ради Миколаївського району Миколаївської області" та внесення відповідних змін 

до переліку мікропроектів місцевого розвитку, що можуть реалізовуватись за 

рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році, які 

затвердження розпорядженням голови ОДА від 14.09.2018 №396-р

08.10.2018 04.10.2018 Миколаївський обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни 

Миколаївської обласної ради

628/04-04 Щодо погодження договору оренди нежитлового вбудованого приміщення

08.10.2018 08.10.2018 РЛП "Тилігульський" 152 Заявка на фінансування у жовтні 2018 року на оплату послуг зі страхування 

орендованого приміщення та придбання канцелярських товарів
08.10.2018 04.10.2018 ДП "Миколаївський бронетанковий 

завод"

3157 Щодо загрози виконання оборонних замовлень

08.10.2018 03.10.2018 Облдержадміністрація 4640/0/05-33/3-18 Щодо державної допомоги суб"єктам господарювання
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08.10.2018 03.10.2018 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства України

37859/1/1-18 Щодо розгляду звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. від 17.09.2018 

№499/325 щодо нормативного врегулювання питання надання статусу 

важкодоступної території (місцевості) Покровській сільській раді Очаківського 

району Миколаївської області

08.10.2018 01.10.2018 Мінрегіон 7/21.2/10056-18 Про надання оригіналів договорів про делегування повноважень на виконання 

бюджетної програми "Підтримка регіональної політики України" разом з копією 

документу, що підтверджує повноваження підписанта договору з боку 

розпорядника бюджетних коштів
08.10.2018 03.10.2018 Мінрегіон 8/36/178-18 Про прийняту постанову КМУ від 12.09.2018 №733 "Деякі питання реалізації у 

2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року"
08.10.2018 05.10.2018 Розпорядження 425-р Електронна пошта. Про внесення змін до Положення про колегію Миколаївської 

обласної державної адміністрації
08.10.2018 05.10.2018 Розпорядження 427-р Електронна пошта. Про чергування відповідальних працівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації під час святкування Дня захисника України з 13 

по 15 жовтня 2018 року
09.10.2018 28.09.2018 Розпорядження 417-р Про забезпечення ефективного управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
09.10.2018 09.10.2018 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій Миколаївської  ОДА

592/01-07-23 Електронна пошта. Про запрошення на засідання комісії з питань ТЕБ і НС при 

Миколаївської ОДА
09.10.2018 02.10.2018 Центр розвитку місцевого 

самоврядування Миколаївський 

відокремлений підрозділ

123/18 Про участь радника голови ОДА Індикова Ярослава Володимировича у Другому 

Форумі регіонального розвитку "Південна мрія"

09.10.2018 02.10.2018 Врадіївська районна державна 

адмміністрація Миколаївської 

області

1069/5-01 Про виділення коштів для впровадження проекту "Реконструкція системи 

водопостачання смт. Врадіївка Миколаївської області"

09.10.2018 04.10.2018 Профспілкова організація ДП 

"Миколаївський суднобудівний 

завод"

26/ІІІ Щодо вирішення нагальних проблем ДП МСЗ

09.10.2018 09.10.2018 КЗК "Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей"

0112/283 Щодо укладення договору оренди нерухомого майна за адресою: м.Миколаїв, 

вул.Набережна,29
09.10.2018 03.10.2018 МКП "Миколаївводоканал" 3807/36 Щодо надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська,46 комунальній організації "Редакція газети 

"Рідне Прибужжя"
09.10.2018 04.10.2018 МЗС України 630/16-142-2673 Щодо відрядження заступника голови ОДА Шевченка Є.В. 29-30 вересня 2018 

року до м.Барселона Королівства Іспанія
10.10.2018 09.10.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 158 Про фінансування у жовтні 2018 року
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10.10.2018 10.10.2018 Департамент фінансів ОДА 042-22/2812 Про надання інформації для виконання протокольного доручення Прем"єр-

міністра України від 20.08.2018 №13342/200/1-18 стовно проведення перевірки 

стану виконавської дисципліни у Миколаївській облдержадміністрації
10.10.2018 03.10.2018 Міністерство оборони України 220/5774 Про розгляд та погодження проекту Закону України "Про мобілізаційну 

підготовку та моібілізацію"
10.10.2018 10.10.2018 Облдержадміністрація 4948/0/05-30/3-18 Електронна пошта. Про підготовку матеріалів для внесення питань на розгляд 

сесії обласної ради
10.10.2018 28.09.2018 Мінагрополітики 35/175 Про надання пропозицій щодо змісту та основних положень, які мають бути 

відображені в проектах Порядку закупівлі у населення сільськогосподарської 

продукції для задоволення потреб держави в особливий період та Порядку 

використання в особливий період земель сільськогосподарського призначення, які 

надано в оренду
10.10.2018 09.10.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 159 Заявка на фінансування за 1-шу половину жовтня на оплату послуг зв"язку

10.10.2018 08.10.2018 РЛП "Приінгульський" 127 Про фінансування у жовтні 2018 року на опалату послуг  інтернету

10.10.2018 09.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 143 Про фінансування у жовтні 2018 року на опалату послуг  (перезарядка 

вогнегасників, телефонний зв"язок та інтернет) та видатки на відрядження
10.10.2018 09.10.2018 Доручення першого заступника 

голови ОДА

5089/0/05-61/3-18 Електронна пошта. Про надання узгодженого з профільним заступником голови 

ОДА переліку заходів про актуальні масові соціально-економічні заходи 

(відкриття об"єктів, фестивалів, ярмарки зустрічі) 
10.10.2018 09.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 144 Про фінансування у І половині жовтня 2018 року на опалату електроенергії та 

інших енергоносіїв
10.10.2018 10.10.2018 Мостівська сільська рада 

Доманівського району

451 Про надання реквізитів для отримання субвенції (мікропроекти місцевого 

розвитку)
11.10.2018 11.10.2018 ПКВО "Фармація" 919/06-01 Про відкликання своєї Заяви про надання в оренду нерухомого майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

11.10.2018 08.10.2018 Нечаянська сільська рада 

Миколаївський район

354-04-08-18 Про здійснення редакційного уточнення з урахуванням цільового призначення до 

найменування мікропроекту "Реконструкція приміщення Іванівського сільського 

клубу Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області" 

"
11.10.2018 06.09.2018 Закон України 2536-VIII Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною радою 

Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими 

співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних 

представництв при міжнародній організації
11.10.2018 06.09.2018 Закон України 2523-VIII Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства 

Таїланд
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11.10.2018 04.09.2018 Закон України 2516-VIII Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про управління об"єктами 

державної власності " щодо впорядування процедури відчуження суб"єктами 

господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам
11.10.2018 06.09.2018 Закон  України 2526-VIII Про ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польша про співробітництво у сфері оборони
11.10.2018 06.09.2018 Закон України 2527-VIII Про ратифікацію Угоди  між Кабінетом Нміністрів України та Урядом Румунії 

стосовно співробітництва у сфері військових перевезень
11.10.2018 10.10.2018 ФОП Рикусов Р.В. б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області нежитлового 

приміщення фойє першого поверху чотирьох поверхового лікувального корпусу, 

яке розміщено за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1
11.10.2018 27.09.2018 ТОВ "PPV Knowledge NetWorks" 056/2018 Про надання контактної інформації підприємств області , що займаються 

питаннями енергоефективності, поводження з побутовими відходами для 

запрошення до участі у конференції Дні зеленої економіки 2018
11.10.2018 10.10.2018 Облдержадміністрація 1882/0/05-11/2-18 Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник України"

11.10.2018 04.10.2018 ТОВ "ХОРАСІС ЮА" 192/18-

04.04.10.2018

Про розгляд можливості особисто взяти участь у заході.

11.10.2018 08.10.2018 Мінкономрозвитку 3903-06/43894-06 Запрошення взяти участь у "Першому форумі індустріальних парків України" 

який відбудеться 24.10.2018 у ТПП України
11.10.2018 02.10.2018 Посольство Федеративної 

Республіки Німеччина

б/н Про запрошення молодих співробітників державних установ України пройти 

тритижневе стажування у Федеративному міністерстві закордонних справ 

Німеччини в рамках "High Level Experts Programme" навесні 2019 року
12.10.2018 10.10.2018 Громадська спілка "Українська 

асоціація досконалості та якості"

139 Про запрошення представників органів виконавчої влади, відповідальних за 

ефективність функціонування ОВВ та забезпечення якості адміністративних 

послуг на міжнародний форум "Дні якості в Україні 2018"
12.10.2018 05.10.2018 Розпорядження 264-рк Про виконання обов"язків головного лікаря Миколаївського обласного 

протитуберкульозного дипансеру Миколаївської обласної ради
12.10.2018 12.10.2018 Комунальний заклад культури 

"Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей"

01-12/289 Про продовження договору оренди нерухомого майна

12.10.2018 06.09.2018 Закон України 2530-VIII Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інфших законів України 

щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення 

контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України

16.10.2018 09.10.2018 Мінрегіон 7/36.2/10558 Про проведення навчального семінару з підготовки та розроблення стратегій 

розвитку до 2027 року
16.10.2018 16.10.2018 Відділ з питань організації надання 

адміністративних послуг ОДА

б/н Електронна пошта. Про надання інформації щодо послуг, які надються 

структурним підрозділом
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16.10.2018 09.10.2018 ТОВ "Миколаївський хлібзавод №1" 01.4.01-17/777 Про підвищення цін на продукцію

16.10.2018 Миколаївська обласна тристороння 

соціально-економічна рада

б/н Про направлення протоколу засідання Миколаївської обласної тристоронньої 

соціально-економічної ради від 26.09.2018 №3
16.10.2018 16.10.2018 Інститут економічних досліджень 20/10-ІД Щодо надання послуг з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері 

публічних закупівель
16.10.2018 12.10.2018 Облдержадміністрація 15/11-05-28/6-18 Електронна пошта. Про стан виконавської диспипліни

16.10.2018 16.10.2018 Облдержадміністрація б/н Електронна пошта. Про надання пропозицій в план основних заходів, що 

проводяться облдержадміністрацією у листопаді 2018 року
16.10.2018 16.10.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 162 Заявка на фінансування за 2-гу половину жовтня 2018 року

16.10.2018 03.10.2018 ФОП Шевченко Н.Д. б/н Заява про переведення помилково перерахованих коштів

16.10.2018 12.10.2018 Облдержадміністрація 5182/0/05-33/3-18 Про стан використання коштів ДФРР в 2018 році

16.10.2018 16.10.2018 Регіональна рада підприємців при 

Миколаївській ОДА

32 Запрошення на засідання Регіональної ради підприємців при Миколаївській ОДА, 

яка відбудеться 17.10.2018 о 13-00
16.10.2018 11.10.2018 Облдержадміністрація 1909/0/05-25/2-18 Про участь в інофрмаційно-видавничому проекті "Успішна жінка"

16.10.2018 Інститут Горшеніна б/н Щодо роботи Х Національного Експертного Форуму , який відбудеться 18 жовтня 

2018 року в конференц-залі "Windsor Grand Ballroom" готелю "Бристоль" за 

адресою: м.Одеса, вул.Пушкінська, 15
17.10.2018 16.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 145 Про фінансування у жовтні 2018 року на придбання запасних частин для 

автотранспорту та оплату технічного обслуговування автотранспорту
17.10.2018 18.09.2018 Миколаївська обласна рада 3 Звернення депутата Миколаївської обласної ради Настоящого І.А. щодо 

придбання медобладнання для КП "КНП Вознесенський міський центр ПМСД"
17.10.2018 17.10.2018 Доручення 5236/0/05-60/3-18 Про забезпечення надання членам робочої групи з перевірки стану виконавської 

дисципліни необхідних документів 
17.10.2018 17.09.2018 РЛП "Тилігульський" 159 Про надання в оренду  трьох кімнат на першому поверсі будівлі за адресою: вул. 

10 Слобідська, 2 
17.10.2018 17.10.2018 РЛП "Тилігульський" 158 Заявка на фінансування у жовтні 2018 року на оплату телефону, Інтернету та 

орендної плати
17.10.2018 12.10.2018 Національний банк України 61-0018/55150 Про забезпечення отримання та цільового розповсюдження друкованої продукції 

щодо введення в обіг банкнот нового зразка номінальною вартістю 20 гривень

17.10.2018 18.09.2018 Миколаївська обласна рада 1 Звернення депутата Миколаївської обласної ради Настоящого І.А. щодо 

придбання медобладнання для КП "КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня"

17.10.2018 16.10.2018 РЛП "Приінгульський" 128 Про фінансування в 2 половині жовтня 2018 року

18.10.2018 09.10.2018 ДУ "Інститут регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього 

НАН України"

51281 Науково-аналітична доповідь "Оцінка імпортозалежності економіки України (за 

сегментами споживання продукції переробної промисловості)"
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18.10.2018 18.10.2018 Департамент фінансів Миколаївської 

міської ради

07.03-12/278 Електронна пошта. Реквізити для зарахування платежів до міського бюджету 

м.Миколаєва
18.10.2018 15.10.2018 Калінковічський районний 

виконавчий комітет Гомільської 

області Республіки Білорусь

01-33/262 Про надання інформації щодо делегації, яка буде приймати участь у першому 

Форумі регіонів Білорусі та України, який відбудеться 25-26 жовтня 2018 року

18.10.2018 18.10.2018 Посольство України в Республіці 

Білорусь

6132/15-110-848 Щодо надання інформації про порядок прибуття на Форум регіонів у м.Гомель

18.10.2018 17.10.2018 Посольство України в Республіці 

Білорусь

6132/15-110-841 Про надання офіційних листів зі списками членів делегації, які планують брати 

участь в першому українсько-білоруському Форумі регіонів в м.Гомель 25-26 

жовтня 2018 року
18.10.2018 16.10.2018 Розпорядження 439-р Про передачу спортивного обладнання з балансу комунального закладу "Центр 

фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної ради на баланс 

Миколаївського вищого училища фізичної культури
18.10.2018 05.10.2018 Міністерство інформаційної 

політики України

12-20/05-10 Щодо використання бренду "Ukraine Now" під час проведення закордонних 

заходів, а також заходів в Україні за участі іноземних представників
18.10.2018 16.10.2018 Департамент фінансів ОДА 040-13/2883 Про направлення наказу департаменту фінансів облдержадміністрації від 

04.10.2018 №166 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм 

бюджетного запиту обласного бюджету на плановий рік та наступні за плановим 

два бюджетні періоди"
18.10.2018 17.10.2018 Розпорядження 445-р Про затвердження проекту "Реконструкція та технічне переоснащення 

радіотехнічних засобів посадки КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївська обл., с.Баловне, вул.Київське шосе, 9"
19.10.2018 02.10.2018 Львівська обласна державна 

адміністрація

5/7-7762/0/2-18-11 Оригінал. Щодо участі в XVIII в Міжнародному економічному форумі "Львівщина 

- хаб можливостей", що проходитиме у місті Львові 1-2 листопада 2018 року

19.10.2018 19.10.2018 Член робочої групи з проведення 

перевірки виконавської дисципліни 

у Миколаївській 

облдержадміністрації та окремих 

райдержадміністраціях 

Миколаївської області - головного 

спеціаліста Департаменту 

внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту виконавчого органу

б/н Запит про надання інформації про використання коштів ДФРР за 2017 рік та за 9 

місяців 2018 року, завірені копії розпоряджень Миколаївської 

облдержадміністрації від 29.08.2017 №320-р, від 18.12.2017 №558-р, від 

21.06.2018 №256-р, від 03.08.2018 №328-р
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19.10.2018 18.10.2018 Член робочої групи з проведення 

перевірки виконавської дисципліни 

у Миколаївській 

облдержадміністрації та окремих 

райдержадміністраціях 

Миколаївської області, 

Уповноважена особа Національного 

агенства з питань запобігання 

корупції

б/н Про надання інформації про проведення спеціальних перевірок за період 01 січня 

2017 року по 01 жовтня 2018 року та щодо повідомлень про порушення вимог 

Закону України "Про запобігання корупції", які надходили до структурного 

підрозділу

19.10.2018 18.10.2018 Керівник робочої групи з 

проведення перевірки виконавської 

дисципліни у Миколаївській 

облдержадміністрації та окремих 

райдержадміністраціях 

Миколаївської області

б/н Щодо оперативного забезпечення реалізації права членів робочої групи згідно із 

планом проведення перевірки ознайомлюватись з необхідними документами, 

знімати копії та отримувати письмові пояснення

19.10.2018 02.10.2018 Веснянська сільська рада 

Миколаївського району 

Миколаївської області

557-09.07-18 Щодо проведення переговорів з суб"єктами господарювання, які ведуть фактичну 

діяльність на території сільської ради

19.10.2018 19.10.2018 Відділ управління персоналом 

апарату ОДА

б/н Про надання в табличній формі переліку осіб, стосовно яких протягом 2017-2018 

років проводилась спеціальна перевірка
19.10.2018 09.10.2018 Державна регуляторна служба 

України

9964/0/20-18 Щодо пілотного модулю планування заходів державного нагляду (контролю) та 

збору інформації для запуску Інтегрованої автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю)
19.10.2018 11.10.2018 Мінекономрозвитку 3903-06/44582-06 Копії документів, надані ініціатором створення індустріального парку "Енергія" у 

м.Миколаїв для перевірки
19.10.2018 11.10.2018 Обласна офтальмологічна лікарня 01-12-549 Копія договору страхування майна за договором оренди №01/2012 від 24.01.2013 з 

ПКВО "Фармація"
19.10.2018 18.10.2018 Обласна офтальмологічна лікарня 01-12-560 Інформація щодо вжиття заходів по погашенню заборгованості з орендної плати 

по ТОВ "ЕНС"
19.10.2018 18.10.2018 Доручення 5276/0/05-60/3-18 Щодо перевірки стану виконавської дисципліни у Миколаївській 

облдержадміністрації та окремих райдержадміністраціях Миколаївської області
19.10.2018 16.10.2018 Секретаріат КМУ 19308/0/2-18 План проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Миколаївській 

облдержадміністрації та окремих райдержадміністраціях Миколаївської області
22.10.2018 16.10.2018 Доманівська РДА Миколаївської 

області

772-1-01 Про надання Доманівській РДА копії проекту "Облаштування території 

Доманівського районного дитячого закладу оздоровлення, відпочинку та героїко-

патріотичного виховання "Патріот" Доманівської районної ради"
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22.10.2018 18.10.2018 Робоча група з проведення перевірки 

стану виконавської дисципліни в 

Миколаївській облдержадміністрації 

та окремих райдержадміністраціях 

Миколаївської області

3-ДРС Копія. Про надання матеріалів на виконання п.7 Плану проведення перевірки, 

щодо дотримання дозвільними органами законодавства з питань видачі 

документів дозвільного характеру

22.10.2018 22.10.2018 Член робочої групи з перевірки 

стану виконавської дисципліни у 

Миколаївській обласній державній 

адміністрації та окремих районних 

державних адміністраціях 

Миколаївської області

б/н Про надання інформації про стан надання адміністративних послуг а також копії 

інформаційних та технологічних карток відповідних адміністративних послуг та 

документів, якими затверджено такі картки

22.10.2018 08.10.2018 Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної 

академії державного управління при 

Президентові України

23-11/440 Про підвищення кваліфікації у жовтні-листопаді 2018 року

22.10.2018 18.10.2018 Розпорядження 448-р Про організацію роботи з питань державної допомоги суб"єктам господарювання

22.10.2018 17.10.2018 Розпорядження 447-р Про підвищення рівня виконавської дисципліни

22.10.2018 18.10.2018 Миколаївська районна рада 

Миколаївської області

186-02-24-18 Рішення районної ради від 11 жовтня 2018 року №23 "Про депутатський запит 

Бойченка С.М."
22.10.2018 18.10.2018 Робоча група з проведення перевірки 

стану виконавської дисципліни в 

Миколаївській облдержадміністрації 

та окремих райдержадміністраціях 

Миколаївської області

1-ДРС Про надання матеріалів на виконання п.7 Плану проведення перевірки, щодо 

дотримання органами ліцензування законодавства з питань видачі ліцензій

22.10.2018 Член робочої групи, головний 

спеціаліст відділу контролю за 

дотриманням законодавства про 

державну службу Департаменту 

контролю та взаємодії з органами 

влади НАДС

б/н Про надання документів згідно з графіком, що додається

22.10.2018 18.10.2018 Мінекономрозвитку 2031-05/45493-06 Щодо надання адміністративних послуг у сфері ліцензування ЗЕД

22.10.2018 17.10.2018 Віце-прем"єр-міністр України 40893/1/1-18 Про розгляд звернення народного депутата України Корнацького А.О. від 

10.10.2018 №20/10-18 щодо включення об"єктів до розподілу у 2018 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
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22.10.2018 19.10.2018 ГО "Асоціація учасників та інвалідів 

АТО"

170/18 Запрошення до участі у Всеукраїнському форумі "Ветеран - успішний 

підприємець", який відбудеться 9-10 листопада у м.Миколаєві
22.10.2018 18.10.2018 Робоча група з проведення перевірки 

стану виконавської дисципліни в 

Миколаївській облдержадміністрації 

та окремих райдержадміністраціях 

Миколаївської області

2-ДРС Про надання матеріалів на виконання п.7 Плану проведення перевірки, щодо 

дотримання Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності

22.10.2018 22.10.2018 Управілння ЖКГ ОДА 516/01-02 Запрошення до участі у нараді під головуванням заст.голови ОДА Гайдаржи В.В. 

стосовно можливості забезпечення експлуатації котельні по вул.Спаська,18 в 

м.Миколаїв
23.10.2018 23.10.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

23.10.2018 04.10.2018 Витяг з протоколу засідання 

Урядового комітету з питань 

економічної, фінансової та правової 

політики, розвитку паливно-

енергетичного комплексу, 

інфраструктури, оборонної та 

правоохоронної діяльності

37 Щодо аналізу оформлення документів, що підтверджують право власності на 

об"єкти нерухомого майна та земельні ділянки, на яких вони розташовані під час 

проведення щорічної інвентаризації активів та зобов"язань

23.10.2018 22.10.2018 Розпорядження 451-р Про організацію участі Миколаївської області в Першому форумі регіонів 

України та Республіки Білорусь в м.Гомель
23.10.2018 23.10.2018 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

б/н Про надання пропозицій до протокольних доручень обласної тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
23.10.2018 22.10.2018 Департамент освіти і науки ОДА 4872/10-04/01-

01.13

Щодо виготовлення технічних паспортів Вознесенській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернату Миколаївської обласної ради, розташованої по 

вул.Пушкінській,30 м.Вознесенськ 
23.10.2018 04.09.2018 Закон України 2515-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного 

співробітництва
23.10.2018 23.10.2018 РЛП "Кінбурнська коса" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - вбудовані 

нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі аптеки за 

адресою: Миколаївська обл., м.Очаків, вул.Торгова, 23-А 
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23.10.2018 18.10.2018 ФОП Іванов Максим 

Володимирович

б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частина 

нежитлових вбудованих приміщень  двоповерхової будівлі Очаківської ЦРА №11 - 

філії ПКВО "Фармація" за адресою: Миколаївська обл., м.Очаків, вул.Торгова, 23-

А 
23.10.2018 22.10.2018 Управління охорони здоров"я ОДА б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Адміральська,35 
23.10.2018 12.10.2018 КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної 

ради

508 Щодо припинення дії договору оренди від 01.01.2003 №8/1-03 між департаментом 

економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської 

облдержадміністрації та ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ Україна ЛТД"
23.10.2018 23.10.2018 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА

1278/03-17 Графік проведення у IV кварталі 2018 року експертних зустрічей для обговорення 

пріоритетів діяльності Уряду в Миколаївській області

23.10.2018 22.10.2018 Член робочої групи з перевірки 

стану виконавської дисципліни в 

Миколаївській облдержадміністрації 

та окремих райдержадміністрацій 

Миколаївської області, 

Уповноважена особа Державної 

служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів

б/н Запит про надання інформації щодо виконання п.7 розпорядження голови 

Миколаївської облдержадміністрації від 01.12.2017 №500-р "Про вжиття заходів 

щодо ліквідації стихійних ринків та припиненням не санкціонованої торгівлі 

живими тваринами та харчовими продуктами

23.10.2018 18.10.2018 Облдержадміністрація 5262/0/05-53/3-18 Щодо здійснення виготовлення технічної документації на всі нежитлові 

приміщення, що знаходяться в користуванні (оперативному управлінні) 

Миколаївської обласної клінічної лікарні
23.10.2018 23.10.2018 РГ "Рідне Прибужжя" 83 Щодо неможливості звільнення приміщення за адресою: м.Миколаїв, 

вул.Нікольська,46
23.10.2018 22.10.2018 РЛП "Кінбурнська коса" 164 Заявка на фінансування за жовтень 2018 року

23.10.2018 22.10.2018 Доручення 5310/0/05-61/3-18 Про забезпечення виконання рішень, прийнятих комісією з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА, 

затверджених протоколом від 17.10.2018 №11
24.10.2018 19.10.2018 Група радників з впровадження 

державної регіональної політики в 

Україні

329 Про направлення журналу "Стратегія розвитку" № 9 та заповнення опитувального 

листа.

24.10.2018 05.10.2018 Міжнародний виставковий центр 363 Про проведення спеціалізованих виставок та супутніх заходів, які відбудеться з 6 

по 8 листопада 2018 року
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24.10.2018 10.10.2018 Рішення 3 Двадцять третя позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до 

Статуту Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру 

Миколаївської обласної ради
24.10.2018 23.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 149 Заявка на фінансування у жовтні 2018 року на орендну плату за офіс

24.10.2018 23.10.2018 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 148 Заявка на фінансування у жовтні 2018 року на заробітну плату та пеню за оренду

24.10.2018 23.10.2018 РЛП "Тилігульський" 161 Заявка на фінансування у жовтні 2018 року на заробітну плату

24.10.2018 24.10.2018 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

б/н Про фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2018 рік

24.10.2018 23.10.2018 Облдержадміністрація б/н План основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією у листопаді 2018 

року
24.10.2018 24.10.2018 Мінрегіон 7/12/11302-18 Електронна пошта. Щодо надання актуалізованих матеріалів про стан, 

перспективи розвитку та проблемні питання співпраці з Турецькою Республікою

25.10.2018 23.10.2018 Державна регуляторна служба 

України

10332/0/20-18 Щодо здійснення регуляторними органами планування діяльноссті з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік
25.10.2018 Член робочої групи - заступник 

начальника Управління - начальник 

Управління Східного офісу 

Держаудитслужби в 

Кировоградській області

б/н Про надання інформації щодо обсягу коштів, виділених із державного фонду 

регіонального розвитку за 2017 рік та січень-вересень 2018 року,  розподілу їх між 

замовниками інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та 

напрямків їх використання

25.10.2018 19.10.2018 Мінрегіон 8/36/466-18 Про надання інформації щодо процесу розроблення та реалізації регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації
25.10.2018 23.10.2018 Мінекономрозвитку 3612-07/46235-03 Щодо проведення вебінару з метою сприяння застосуванню розробниками 

проектів регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо 

проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого 

підприємництва
25.10.2018 24.10.2018 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при 

Миколаївській ОДА

б/н Електронна пошта. Про проведення позачергового засідання державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації 25.10.2018 о 15-

00
26.10.2018 25.10.2018 Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Миколаївській області

09-560 Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спльною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області за адресою: М. 

Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 125



Дата 

надходження 

документу

Дата 

створення 

документу

Джерело інформації Номер документу Назва документу

26.10.2018 26.10.2018 Член робочої групи з проведення 

перевірки виконавської дисципліни 

у Миколаївській ОДА та окремих 

РДА Миколаївської області  

Г.Ідрісова

б/н Щодо надання пояснень за результатами перевірки

26.10.2018 19.09.2018 Закон України 2554-VIII Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної 

програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)
26.10.2018 22.10.2018 Секретаріат Кабінету Міністрів 

України

19770/0/2-18 Щодо надсилання за неалежністю листа асоціації "Укроліяпром" від 12.10.2018 № 

15-07/273 для розгляду  в межах компетенції
26.10.2018 22.10.2018 Миколаївська обласна рада 693-02-05-18 Про регуляторні акти та вжиття відповідних заходів для врегулювання ситуації, 

що склалася
26.10.2018 25.10.2018 Департамент соціального захисту 

населення Миколаївської 

облдержадміністрації

3220/09 Про надання протоколу засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат від 19.09.18 (протокол № 9)
26.10.2018 26.10.2018 Облдержадміністрація 1966/09-05-28/6-18 Про зняття з контролю протокольних доручень колегії ОДА

26.10.2018 24.10.2018 Миколаївський обласний центр 

здоров"я Миколаївської обласної 

ради

б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області за адресою: м. 

Миколаїв. Вул. Садова, 18/6
26.10.2018 22.10.2018 Почесне консульство України в місті 

Борглун (Лімбург) Королівство 

Бельгія

б/н Лист - запрошення представників Миколаївської ОДА до Королівства Бельгії у 

період з 05 по 09 листопада 2018 року для участі у міжнародній конференції 

"Вдосконалення та стимулювання європейської біоекономіки"
26.10.2018 26.10.2018 Управління ЖКГ Миколаївської 

ОДА

525/01-05 Про розгляд звернення ДУ "Снігурівська виправна колонія (№ 5)"

26.10.2018 23.10.2018 Управління культури, 

національностей та релігій 

Миколаївської ОДА

1456/07-12 Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 14.09.2018 № 396-р "Про 

затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на їх реалізацію"
26.10.2018 25.10.2018 Група радників з впровадження 

державної регіональної політики в 

Україні

б/н Про запрошення співробітниць департаменту п. Тодорову А.Г. та п. Мільніченко 

А.П. на навчальний тренінг з управління проектним циклом (2 рівень, який 

відбудеться 12-13 листопада 2018 року в м. Дніпро
26.10.2018 26.10.2018 Член робочої групи з проведення 

перевірки виконавської дисципліни 

у Миколаївській ОДА та окремих 

РДА Миколаївської області  

Г.Ідрісова

б/н Запит №5 щодо надання інформації

29.10.2018 26.10.2018 Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської ОДА

01-04/3252-04 Про надання пропозицій в межах компетенцій щодо звернення голови  

Миколаївської обласної ради з питання підтримання депутатів Дніпропетровської 

обласної ради щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині 

перерозподілу рентної плати за користування надрами 
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29.10.2018 26.10.2018 Облдержадміністрація 5425/0/05-61/3-18 До протоколу № 5 від 25.10.2018 позапланового засідання Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА
29.10.2018 26.10.2018 Група радників з впровадження 

державної регіональної політики в 

Україні

б/н Про запрошення співробітницю департаменту п.Щербину О.С. на навчальний 

тренінг з управління проектним циклом (2 рівень, який відбудеться 12-13 

листопада 2018 року в м. Дніпро
29.10.2018 29.10.2018 Робоча група з проведення перевірки 

виконавської дисципліни у 

Миколаївській ОДА та окремих РДА 

Миколаївської області  Г.Ідрісова

7-ДРС Щодо дотримання дозвільними органами законодавства з питань видачі 

документів дозвільного характеру.

30.10.2018 25.10.2018 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/6593 Про направлення представників штабу зони територіальної оборони на КШН у 

період з 31.10.2018 - 01.11.2018  (І етап) та з 06.11.2018 - 07.11.2018 (ІІ етап)
30.10.2018 24.10.2018 Асоціація виробників цементу 

України "Укрцемент"

72 Про надання інформації про діючі бетонні компанії на території Миколаївської 

області з контактними даними керівників чи комерційних служб цих підприємств

30.10.2018 05.09.2018 Виконавчий комітет Миколаївської 

міської ради

11231/02.02.01-

08/14/18

Про надання інформації

30.10.2018 16.10.2018 Врадіївська райдержадміністрація 

Миколаївської області

1143/5-01 Про внесення змін до розпорядження від 14.09.2018 №и 396-р "Про затвердження 

переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного 

бюджету на їх реалізацію"
30.10.2018 25.09.2018 Депутатське звернення Кормишкін 

Ю.А.

32 Про надходження звернення директора ПП "Регіональна газета "Рідне Прибужжя" 

Фабрикової Т.М. щодо тяганини з укладанням договору оренди нерухомого майна 

через розбіжності між ОДА та обласною радою
31.10.2018 31.10.2018 ДП "Миколаївський науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації"

29-15/2534 Про формування пропозицій до проекту "Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки".

31.10.2018 24.10.2018 ГО "Асоціація учасників та інвалідів 

АТО"

180/18 Щодо надання приміщень за адресою: вул. Адміральська, 21 в оренду

31.10.2018 31.10.2018 Облдержадміністрація 2039/0/05-22/2-18 Про проведення семінарів у листопаді 2018 року

31.10.2018 11.10.2018 Обласна офтальмологічна лікарня 01-12-548 Про надання дозволу на укладання додаткової угоди на продовження договору 

оренди №1 від 14.12.2007 ПП Безносенко Н.В. нерухомого майна


