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03.01.17 28.12.16 Прем"єр-міністр України 47662/1/1-16 Про розгляд депутатського звернення ЛівікаО.П. щодо врахування капітальних видатків 

на здійснення заходів щодо соц-економ.розвитку окремих територій

03.01.17 06.12.16 Закон України 1774-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

03.01.17 21.12.16 Державна регуляторна служба України 7753/0/20-16 Про надання інформації щодо виконання розпорядження КМУ від 19.03.2004 №152-р 

"Про підготовку щорічної інформації КМУ про здійснення державної регуляторної 

політики органами виконавчої влади"

03.01.17 26.12.16 ГУ Нац.поліції в Мик.обл. 5182/24-2016 Запит у кримінальному провадженні про надання копій завірених документів стосовно 

ДФРР

03.01.17 30.12.16 Облдержадміністрація 2598/14-05-58/6-16 Про попередження про поширення захворюваності на грип

03.01.17 29.12.16 Миколаївська обласна рада 2688-11-05-16 Про розгляд листів від ФОП "Косой М.С.", ФГ "МІДА-агро" та СГПП "ТЕХМЕТ-ЮГ" 

щодо відшкодування збитків у зв"язку із спалахом захворювання африканської чуми у 

Вітовському районі

04.01.17 03.01.17 РЛП "Тилігульський" 03 Про затвердження Штатного розпису РЛП "Тилігульський" з 01.01.2017

04.01.17 03.01.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

4/01-07-25 Запрошення на засідання регіонального штабу із забезпечення безперебійної роботи 

об"єктів життєдіяльності населення у осінньо-зимовий період 2016/2017 04.01.2017 о 14-

00

04.01.17 28.12.16 Розпорядження КМУ 1044-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні

04.01.17 30.12.16 Перший віце-прем"єр-міністр - міністр 

економічного розвитку і торгівлі 

України

26958/4/1-16 Дорожня карта. Проекти з вітроенергетики, машинобудування

04.01.17 04.01.17 Миколаївська обласна рада 2742-06-05-16 Про розгляд листа першого заступника Южноукраїнського міського голови Мустяци Г.Ф. 

щодо надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Мик.обл. цілісного майнового комплексу комунальний заклад  "Центр 

соціалньо-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради"
04.01.17 без дати Мінекономрозвитку б/н Про надання кандидатури для участі у нараді 23.01.2017 "Економічний розвиток регіонів: 

інвестиційний та експортний потенціал" та заповнення онлайн-опитувальника

04.01.17 29.12.16 Мінекономрозвитку 4232-06/42277-06 Щодо міжнародної спеціалізованої виставки у Республіці Болгарія

04.01.17 23.12.16 Доручення 5776/0/05-60/3-16 Щодо виконання плану заходів щодо реалізації у 2017 році Націоналньої стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в Мик.обл.

04.01.17 29.12.16 Розпорядження голови ОДА 514-р Про передачу нерухомого майна в оперативне управління

04.01.17 26.12.16 Мінекономрозвитку 4232-06/41792-06 Щодо 10-ї міжнародної виставки туризму та пов"язаних з ним галузей

04.01.17 23.12.16 Доручення 5775/0/05-60/3-16 Щодо консультацій з громадськістю протягом 2017 року

04.01.17 21.12.16 ФДМУ 10-17-25048 Про надання інформації щодо права власності на об"єкти: база відпочинку "Жемчужина" 

(смт Затока) та пансіонат "Жемчужина", корпус№1,№2 та їдальня (с.Коблеве)

04.01.17 29.12.16 Регіональна рада підприємців при 

Миколаївській ОДА

18 Про надання приміщення малого залу для проведення засідання Регіональної ради 

підприємців при Мик.ОДА 05.01.2017 з 13-00 до 15-00
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04.01.17 20.12.16 Постанова Господарського суду 

Миколаївської області

915/1266/16 Щодо визання КП "Кафе "Лілея" Миколаївської обласної ради банкрутом

04.01.17 30.12.16 Розпорядження голови ОДА 515-р Про створення комісії з припинення Миколаївського обласного центру з профілактики та 

боротьби зі СНІДом - закладу комунальної власності області

04.01.17 03.01.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/18 Про надання даних щодо кредиторської заборгованості по видатках загального фонду 

бюджету розвитку

05.01.17 04.01.17 ТОВ "Нікотекс" 2 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 01.07.2016 №136

05.01.17 05.01.17 Департамент фінансів ОДА 021-28/65 Про надання інформації щодо освоєння коштів субвенції за 2016 рік

05.01.17 05.01.17 ТОВ "Нікотекс" 6 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 25.02.2014 №2

05.01.17 05.01.17 ТОВ "Нікотекс" 5 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 29.08.2016 №140

05.01.17 05.01.17 ТОВ "Нікотекс" 4 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 22.04.2016 №130

05.01.17 05.01.17 ТОВ "Нікотекс" 3 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 26.08.2016 №139

05.01.17 05.01.17 РЛП "Кінбурська коса" 5 Про недостатній обсяг фінансування для оплати заробітної плати

05.01.17 22.12.16 Рішення Миколаївської обласної ради 12 Десята сесія сьоиого скликання. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік

05.01.17 04.01.17 ТОВ "Нікотекс" 1 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 01.07.2016 №136

05.01.17 05.01.16 Обласна офтольмологічна лікарня 01-12-04 Про погодження Доп.угоди №2 до Договору оренди №10 від 13.01.2016 укладеного з 

ФОП Повідіш О.Д.

05.01.17 30.12.16 Мінрегіон 7/13-15765 Про погодження проекту розпорядження КМУ  (добровільне об"єднання громад)

05.01.17 05.01.17 РЛП "Приінгульський" 5 Звіт за 4 кв. 2016р. Щодо реалізації проєктів регіонального розвитку

05.01.17 05.01.17 РЛП "Приінгульський" 4 Звіт керівника установи за 4 квартал 2016 року та за 2016 рік в цілому

05.01.17 30.12.16 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

49133/1/1-16 Про надання інформації щодо виконання Плану заходв із реалізації домовленостей, 

досягнутих під час зустрічі співголів Міжурядового українсько-молдовської змішаної 

комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва

06.01.17 03.11.16 Закон України 1728-VIII Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності

06.01.17 06.01.17 Закон України 1771-VIII Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу 

України щодо постачання на митну територію України матеріалів (тканин) для 

виготовлення спеціальних засобів індивідуального захисту

06.01.17 20.12.16 Закон України 1795-VIII Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України 

Щодо підтримки літакобудівної галузі

06.01.17 20.12.16 Закон України 1796-VIII Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток 

літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі
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06.01.17 22.12.16 Закон України 1802-VIII Про ратифікацію Угоди (у формі нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Італійської Республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей 

дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу 

дипломатичних представництв та консульських установ, укредитованих у двох державах

06.01.17 22.12.16 Законо України 1803-VIII Про ратифікацію Протоколу про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди 

про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія

06.01.17 04.01.17 Облдержадміністрація 20/16-05-58/6-17 Про надання пропозицій до календаря туристичних подій Миколаївщини на 2017 рік

06.01.17 03.11.16 Закон України 1726-VIII Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

06.01.17 20.12.16 Закон України 1792-VIII Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського 

походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту

06.01.17 04.01.17 Облдержадміністрація 21/16-05-28/6-17 Про надання пропозицій до проекту розпорядження голови ОДА "Про заходи щодо 

підготовки  до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2017 року в Миколаївській 

області"

06.01.17 21.12.16 Закон України 1797-VIII Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні

06.01.17 04.01.17 Облдержадміністрація 19/11-05-58/6-17 Про надання списку осіб, які можуть отримувати у відділі діловодства і контролю апарату 

ОДА кореспонденцію з обмеженням доступу "ДСК" та "ДСК" літер "М"

06.01.17 04.01.17 Облдержадміністрація 18/11-05-58/6-17 Про перевірку наявності документів з грифом "ДСК" та "ДСК" літер "М"

06.01.17 05.01.17 Мінрегіон 8/12-1-17 Про надання інформації щодо двосторонньої співпраці з Фінляндською Республікою, 

інвест.проектів, спільних угод

06.01.17 20.12.16 Закон України 1791-VIII Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році

10.01.17 05.01.17 Облдержадміністрація 38/12-05-28/6-17 Про надання витягів з тимчасового розпису асигнувань на І квартал 2017 року

10.01.17 10.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 02 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 20.12.2014 №117

10.01.17 06.01.17 Облдержадміністрація 47/12-05-28/6-17 Про уточнення показників

10.01.17 29.12.16 Розпорядження голови ОДА 503-р Про впровадження інформаційної системи "Єдиний регіональний WEB-портал 

адміністративних послуг Миколаївської області"

10.01.17 05.01.17 Управління культури, національностей 

та релігій ОДА

25/04-12 Про надання кандидатури до складу експертної ради з питань міжнаціональних відносин

10.01.17 05.01.17 Миколаївська обласна рада 2762-18-05-16 Про розгляд листів Михайлова В.А. стосоно користування ним як фізичною особою-

підприємцем орендованим майном, яке перебуває в господарському віданні КП 

"Миколаївкнига"

10.01.17 30.12.16 Мінекономрозвитку 4232-06/42747-07 Щодо деяких міжнародних виставкових заходів в Індії у 2017 році

10.01.17 06.01.17 Облдержадміністрація 46/14-05-28/6-17 Про надання інформації стосовно колишніх працівників державних органів, які 

розташовані на території АРК та м.Севастополі
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10.01.17 29.12.16 Розпорядження голови ОДА 504-р Про заходи щодо популяризації європейських принципів місцевої демократії та підтримки 

добровільного об"єднання територіальних громад

11.01.17 10.01.17 РЛП "Кінбурська коса" 8 Заявка на фінансування за 1-шу половину січня

11.01.17 22.12.16 Рішення Миколаївської обласної ради 3 Рішення десятої сесії сьомого скликання. Про затвердження Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки

11.01.17 06.01.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

177/1/1-17 Про забезпечення виконання заходів та актуалізації роботи щодо підвищення 

ефективності діяльності суб"єктів господарювання державного сектора економіки

11.01.17 11.01.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 10 Про фінансування видатків у січні 2017 року на заробітну плату

11.01.17 10.01.17 Доручення 62/0/05-60/3-17 Про забезпечення виконання рішень, ухвалених Державною надзв.протиепізоотичною 

комісією при ОДА від 08.01.2017 №1

11.01.17 11.01.17 Доручення 68/0/05-60/3-17  Про надання інформації про виконання відповідних пунктів постанови КМУ від 

21.12.2016 № 987 "Про щорічні звіти голоів обласних, Київської і Севастопольської 

міської державних адміністрацій"

11.01.17 11.01.17 Миколаївська обласна рада 33-01-05-17 Про розгялд звернення народного депутата України Козиря Б.Ю. від 27.12.2016 №122/1-

16 про розгляд звернення ФОП Михайлова В.А. щодо перешкоджання у користуванні 

орендованим приміщенням

11.01.17 22.12.16 Рішення Миколаївської обласної ради 2 Рішення десятої сесії сьомого скликання. Про виконання Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки та затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-

2018
11.01.17 06.01.17 РЛП "Кінбурська коса" 7 Про затвердження штатного розпису РЛП "Кінбурська коса" з 01.01.2017 року

11.01.17 05.01.17 РЛП "Приінгульський" 1 Про затвердження Типового Штатного Розпису з 01.01.2017

11.01.17 30.12.16 Облдержадміністрація 2695/12-05-28/6-16 Про доведення графіку надання фінансової, бюджетної та іншої звітності за 2016 рік

11.01.17 30.12.16 Облдержадміністрація 2696/12-05-28/6-16 Про надання інформації щодо виконання паспорта бюджетної програми за 2016 рік

11.01.17 10.01.17 РЛП "Тилігульський" 08 Заявка на фінансування в січні 2017р. На заробітну плату

11.01.17 03.01.17 Розпорядження голови ОДА 1-р Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію,в Миколаївській обласній державній адміністрації

11.01.17 10.01.17 РЛП "Приінгульський" 8 Про фінансування видатків в 1 половині 2017 року

11.01.17 11.01.17 Управління інфраструктури ОДА б/н Факсограма. Запрошення на засідання обласного оперативного штабу з питань сталого 

газопостачання 13.01.2017 о 10-00 в каб.410

12.01.17 26.12.16 ТОВ "Дьюті Фрі Україна ЛТД" 26/12-1 Щодо продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна від 01.01.2003 № 8/1-

03 на 1 рік

12.01.17 10.01.17 Віце-прем"єр-міністр України - міністр 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України

31571/16/1-16 Про забезпечення виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час 

24-го засідання спільної Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань 

торговельно-економічного співробітництва
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12.01.17 22.12.16 Мінекономрозвитку 3903-05/41370-06 Про надання інформації про представника від ОДА  на рівні керівника структурного 

підрозділу у питаннях сприяння інвестиційної діяльності та орієнтовний план на 2017 рік 

щодо проведення іміджових заходів інвестиційного характеру

12.01.17 26.12.16 Миколаївська обласна організація 

"Промисловці та підприємці 

Миколаївщини"

288/01-3 Протокол засідання координаційного комітету сприяння зайнятості населення 

Миколаївської області від 23.12.2016 № 4

12.01.17 27.12.16 Міністерство фінансів України 31-05110-14-21/37140 Щодо обсягів міжбюджетних трансферів та показників місцевих бюджетів на 2017 рік

12.01.17 29.12.16 Миколаївська обласна психіатрична 

лікарня №1

15-01/2205 Про розгляд додаткового договору №10 до договору оренди нерухомого майна від 

01.11.2004 №1

12.01.17 26.12.16 Миколаївський облансий госпіталь 

ветеранів війни

89604-04 Про продовження терміну дії договору оренди, укладеного з ПКВО "Фармація" до 

31.12.2017 (договір №13)

12.01.17 13.12.16 Миколаївський базовий медичний 

коледж

11/768 Про погодження додаткового договору оренди нерухомого майна від 11.01.2016 №1

12.01.17 21.12.16 Обласний палац культури 2/101 Про погодження додаткового договору №2 до договору оренди від 11.12.2015 №2/15

12.01.17 31.12.16 ТОВ "Магазин "Медтехніка" 20 Про продовження дії договору оренди нерухомого майна Миколаївської обласної лікарні 

№20 від 01.02.2008

12.01.17 11.01.17 Управління ЖКГ ОДА 17/01-05 Про надання інформації за 2016 рік про обсяги капітальних вкладень на розвиток об"єктів 

житлово-комунального господарства за джерелами фінансування

12.01.17 11.01.17 Миколаївська обласна рада 2578-07-05-16 Про передачу нерухомого майна ПКВО "Фармація"

12.01.17 19.12.16 Миколаївський обласний онкологічний 

диспансер

09-1104/01 Про надання згоди на пролонгацію договору оренди нерухомого майна №46 від 

15.01.2015 з ФОП Д"яченко Ю.А. на один рік до 14.01.2018

13.01.17 11.01.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 11 Пояснювальна записка про використання депутатських коштів

13.01.17 12.01.17 Доручення 92/0/05-60/3-17 Про Збори керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у 

сфері цивільного захисту в 2016 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері 

на 2017 рік
13.01.17 11.01.17 Секретаріат КМУ 49305/1/1-16 Про надання інформації щодо об"єктів державного майна

13.01.17 08.12.16 Мінсоцполітики 20448/0/2-16/17 Про надання інформації щодо громадських об"єднань осіб з інвалідністю

13.01.17 12.01.17 Доручення 98/0/05-60/3-17 Щодо підготовки щорічного звіту голови ОДА

13.01.17 10.01.17 РЛП "Приінгульський" 5 Про затвердження "Інвентарних списків основних засобів станом на 31.12.2016"

13.01.17 11.01.17 Секретаріат КМУ 48710/2/1-16 План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону 

України від 21 грудня 2016р. № 1801-VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"

16.01.17 12.01.17 ТОВ "Миколаївський хлібзавод №1" 01.4.01-17/16 Про підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби з 17.01.2017

16.01.17 11.01.17 Облдержадміністрація 62/12-05-28/6-17 Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти

16.01.17 16.01.17 Облдержадміністрація 2081/0/05-22/2-16 Про підвищення кваліфікації кадрів у 2017 році

16.01.17 11.01.17 Указ Президента України 1/2017 Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні
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16.01.17 11.01.17 Мінрегіон 7/12-286 Щодо надання матеріалів в рамках підготовки до 8 СМК Узбекистан

16.01.17 26.12.16 Управління з питань молоді та туризму 

ОДА

327/1/01-08/16 Про крадіжку матеріальних цінностей (офісного сейфу) в період з 12.08.2016 до 

14.08.2016 за адресою: м.Миколаїв, вул.Робоча, 2-А/1

16.01.17 12.01.17 Облдержадміністрація 1728/0/05-3/1-16 Про отримання електронного цифрового підпису державними службовцями та заповнення 

електронної декларації

16.01.17 16.01.17 КП "Кафе "Лілея" 54-л/2017 Щодо укладання Договору про надання послуг з ФОП Прохоровим В.С.

16.01.17 13.01.17 Мінрегіон 7/31-360 Про надання рекомендацій щодо підготовки щорічних звітів голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій

16.01.17 16.01.17 Облдержадміністрація 34/0/05-15/2-17 Про надання інформації щодо організації здійснення дисциплінарних проваджень за 

формами ДК, ДВ-1 та ДВ-2 та переліку питань для розгляду на навчальному семінарі 

щодо здійснення дисциплінарних проваджень

16.01.17 13.01.17 Постійна комісія обласної ради з питань 

промислової політики та 

підприємництва

35-03/05-17 Про надання інформації щодо Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки

16.01.17 12.01.17 Адміністрація Президента України 

Головний контрольний департамент

25-08/19 Про надання інформації про стан виконання п.2 доручення ПУ від 31.10.2012 №1-1/2988 

стосовно розширення території НПП "Бузький Гард"

16.01.17 13.01.17 Управління інфраструктури ОДА 29-03 Факсограма. Запрошення на засідання обласного оперативного штабу з питань сталого 

газопостачання 16.01.2017 о 9-30 в каб.410

16.01.17 12.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 04 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 20.12.2014 №117

17.01.17 12.01.17 Облдержадміністрація доручення 92/0/05-60/60/3-17 На виконання пп.2 п.2 розпорядження КМУ від 06.04.2016 № 269-р "Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік" Порядок денний проведення 

зборів керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місце

17.01.17 17.01.17 ПКВО "Фармація" 41/06-01 Про аренду нерухомого майна , (звіт про незалежну оцінку, додатковий договір № 10 до 

договору від 01.01.11 № 5)

17.01.17 11.01.20 Господарський суд Мик.обл Ухвала 915/1290/16 Про перенесення розгляду справи   ПП "Юліана-Сервіс" на 17.01.2017 о 15год. 30хв.

17.01.17 05.01.17 Мінприроди 5/25-9/60-17 Щодо надання плану із створення та розширення територій та об"єктів ПЗФ на 2017 рік

17.01.17 13.01.17 Український союз промисловців і 

підприємців

02-2-13 Про проведення Першого весняного фестивалю 2017 м. Київ.

17.01.17 17.01.17 Облдержадміністрація 1697/0/06-05/1-16 Про надання інформації  до звіту голови ОДА (відповідно до постанови КМУ від 

21.12.2016 № 987

17.01.17 13.01.17 Протокол б/н Протокол засідання оперативного штабу з питань сталого газопостачання

17.01.17 05.01.17 Укроборонпром UOP4,03-136 Щодо  погашення заборгованості на ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара"

17.01.17 11.01.17 РВ Фонду Держмайна України по 

Мик.обл

14-02-00076 Інформація щодо виконання Плану першочергових заходів з виконання Держ. Програми 

розвитку внутрішнього виробництва, затвердженого розпорядженям КМУ від  07.11.12 № 

970-р

17.01.17 16.01.17 Управління південного офісу 

Держаудитслужби в Мик.обл.

15-14-02-18/196 Щодо дотримання санкцій, уведених в дію Указом Презедента України від 17.10.2016 № 

467
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17.01.17 16.01.17 Межрегіональне управління нац. 

Агенства України з питань 

держслужбив Одеській, Миколаївській 

та Харсонській областях, респ. Крим та 

м.Севастополі

13/ТО-26 Про надання пропозицій щодо потреби у підвищенні кваліфікації держсужбовців на 2017 

рік

18.01.17 18.01.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/196 Про надання звіту про виконання обласного бюджету за 2016 рік

18.01.17 13.01.17 Віце-прем"єр-міністр України 49221/1/1-16 Результати засідання Комітету ВРУ з питань бюджету 21.12.2016

18.01.17 30.12.16 Мінрегіон 7/15-15783 Про Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об"єктів

18.01.17 17.01.17 Регіональна рада підприємців при 

Миколаївській ОДА

5 Про проведення виїзних зустрічей в Очаківському районі 24.01.2017, 25.01.17 - в 

Новоодеському районі, 01.02.17 - в Миколаївському районі

18.01.17 13.01.17 Державне агенство водних ресурсів 

України Південно-Бузьке басейнове 

управління водних ресурсів

07/80 Про надання інформації щодо виконання Програми охорони довкілля у 2016 році

18.01.17 16.01.17 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

03/25 Про надання інформації щодо стану виконанняп.1 "Утримання та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності РЛП" розділу "Проекти та заходи, спрямовані на запобігання 

деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття" Програми охорони 

довкілля
18.01.17 16.01.17 Розпорядження голови ОДА 4-р Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2016 рік та завдання у 

сфері військового обліку на 2017 рік

18.01.17 11.01.17 Мінрегіон 7/9-292 Щодо участі у VII Спеціалізованій виставці "ЄвроБудЕкспо-2017"

18.01.17 17.01.17 ТОВ "Ніколтекс" 8 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 26.08.2016 №139

19.01.17 30.12.16 Розпорядження голови ОДА 521-р Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян головою 

облдержадміністрації, заступниками голови Миколаївської облдержадміністрації на 2017 

рік

19.01.17 18.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 05 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 07.04.2016 №138

19.01.17 11.01.17 Постанова КМУ 13 Про внесення змін до пункту 12 Положення про порядок передачі об"єктів права 

державної власності

19.01.17 19.01.17 ТОВ "Нікотекс" 12 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

оперцію згідно договору від 18.11.2016 № 154

19.01.17 19.01.17 ТОВ "Нікотекс" 11 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

оперцію згідно договору від 22.04.2016 № 130

20.01.17 20.01.17 ТОВ "Нікотекс" 14 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 22.04.2016 № 130

20.01.17 16.09.16 Шевченківська сільська рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

0074/04-03/17 Про надання роз"яснень щодо втрішення питання про видачу квартири учаснику АТО
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20.01.17 20.01.17 Облдержадміністрація 113/29-05-35/6-17 Про забезпечення виконання Плану заходів із стабілізації та підвищення ефективності 

роботи обласного КП "Миколаївоблтеплоенерго"

20.01.17 19.01.17 РЛП "Кінбурська коса" 12 Про погодження звіту про роботу РЛП "Кінбурська коса" за 2016 рік

20.01.17 20.01.17 Департамент фінансів ОДА 031-09/218 Про надання інформації про соц-економ.розвиток регіону із зазначенням 

бюджетоутворюючих підприємств, аналіз розвитку у 2016 році промисловості, сільського 

господарства, інвестицій, торгівлі, фін.діяльності, споживчого ринку, ринку праці, тощо

20.01.17 18.01.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

28/02-1/17 Про роботу Центру у 2017 році

20.01.17 16.01.17 РЛП "Приінгульський" 11 Про затвердження "Довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком 

надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (плану асигнувань)

20.01.17 19.01.17 РЛП "Кінбурська коса" 800 Про затвердження довідки про зміни до тимчасового розпису асигнувань січень-лютий 

2017 року

23.01.17 23.01.17 Облдержадміністрація 208/0/05-30/3-17 Про надання матеріалів для включення до порядку денного сесії обласної ради

23.01.17 19.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 08 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 02.01.2015 №124

23.01.17 19.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 09 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 02.01.2015 №124

23.01.17 20.01.17 Облдержадміністрація 129/11-05-58/6-16 Про надання пропозицій щодо зняття з контролю розпорядженнь голови ОДА

23.01.17 17.01.17 ТОВ "Нікотекс" 9 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 26.08.2016 №139

23.01.17 23.01.17 РЛП "Тилігульський" 13 Про затвердження Довідки про зміни тимчасового розпису обласного бюджету на січень -

лютий 2017 року та Довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань загального 

фонду бюджету

23.01.17 23.01.17 Миколаївська обласна рада 88-01-05-17 Про надання інформації щодо актуальних проблем соціально-економічного розвитку 

регіону та інформації про основні показники соц-економ.розвитку регіону за 2016 рік

23.01.17 18.01.17 Казанківська РДА 01-16/24/028 Щодо передачі нерухомого майна ПКВО "Фармація" у спільну власність сіл, селищ 

Казанківського району для розміщення районних Будинку дитячої та юнацької творчості 

та дитячої бібліотеки

23.01.17 18.01.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 15 Про зміни тимчасового розпису надходжень

23.01.17 16.01.17 Мінрегіон 7/19-434 Індикативний розподіл у 2017 році коштів державного фонду регіонального розвитку

23.01.17 20.01.17 ТОВ "Нікотекс" 13 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 29.08.2016 №140

24.01.17 17.01.17 РТПП Миколаївської області 36/06 Звіт про роботу у 2016 році

24.01.17 23.01.17 Миколаївська обласна рада 93-06-05-17 Про розгляд листа Казанківської РДА стосовно передачі нерухомого майна ПКВО 

"Фармація"

24.01.17 20.01.17 Кабінет Міністрів України 443/0/2-17 Про надання інформації щодо найбільш актуальних та важливих об"єктів, що планується 

ввести в експлуатацію у І кварталі 2017 році
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24.01.17 16.01.17 Державна інноваційна фінансово-

кредитна установа

01-24 Про надання інформації щодо земельних ділянок для реалізації проектів будівництва 

сонячних електростанцій на полікристалічних панелях

24.01.17 12.01.17 Мінфін 31-06230-02-3/815 Щодо питання погашення заборгованості ДП "Суднобудівний завод ім. 61 Комунара" за 

спожиту електроенергію

24.01.17 24.01.17 РЛП "Кінбурська коса" 13 Заявка на фінансування за 2-гу половину січня

24.01.17 24.01.17 РЛП "Тилігульський" 14 Заявка на фінансування в січні 2017 року на заробітну плату та оплату послуг

24.01.17 24.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 305 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно із договором (контрактом) від 06.05.2015 № 127

24.01.17 23.01.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

36/04-10/17 Щодо підвищення кваліфікації держ.службовців за проф.прграмою з 06 по 17 лютого 2017 

року

24.01.17 без дати Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

б/н Про проведення заходу :"Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти 

залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу" 23.01.2017

25.01.17 23.01.17 Український союз промисловців і 

підприємців

06-1-37 Про проведення Першого весняного фестивалю 2017 03-05 березня 2017 року в 

Міжнародному виставковому центрі "Лівобережний" м.Київ

25.01.17 04.01.17 Пересадовська сільська рада 

Вітовського району Миколаївської 

області

б/н Про зняття з участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Мик.обл.

25.01.17 25.01.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/272 Про надання звіту про виконання обласного бюджету за 2016 рік

25.01.17 25.01.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 16 Про фінансування у січні 2017 року на заробітну плату та оплату комунальних послуг

25.01.17 23.01.17 Мінрегіон 7/31-757 Про надання пропозиції до проекту Плану заходів на 2018-2020 роки в рамках другого 

етапу реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

25.01.17 25.01.17 ТОВ "Нікотекс" 16 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно із договором (контрактом) від 24.10.2016 № 152

25.01.17 24.01.17 РЛП "Приінгульський" 16 Про фінансування видатків в 2 половині січня 2017 року

25.01.17 24.01.17 КП "Казанківське бюро технічної 

інвентаризації"

04 Розрахунки для встановлення тарифу однієї нормо-години на інвентаризацію нерухомого 

майна

26.01.17 24.01.17 МЗС України 650/17-216-199 Щодо конференцій та виставок в Ізраїлі

26.01.17 25.01.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

39/03-7/17 Про запрошення слухачів з вивчення англійської мови

26.01.17 25.01.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/288 Про забезпечення виплати мінімальної заробітної плати

26.01.17 20.01.17 Мінрегіон 7/12-717 Про надання матеріалів для інтенсифікації українсько-естонського співробітництва

26.01.17 20.01.17 Мінеконморозвитку 3611-06/1683-06  Про надання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження КМУ "Про схвалення 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року"

26.01.17 25.01.17 Розпорядження голови ОДА 22-р Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємству 

громадської організації інвалідів
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27.01.17 25.01.17 Облдержадміністрація 91/0/05-23/2-17 Про надання кандидатур для навчання в одноденному та заочно-дистанційному семінарі

27.01.17 27.01.17 Облдержадміністрація б/н Про проведення семінару-наради з питань організації повноцінного функціонування 

утворених на території області ОТГ 31.01.2017 (вул.Паризької комуни, 3-а)

27.01.17 26.01.17 Мінрегіон 7/12-928 Про надання пропозицій до проекту Програми сіжрегіонального співробітництва між 

Україною і Турецькою Республікою до 2020 року

27.01.17 25.01.17 Проект ЄС "Гармонізація системи 

державних закупівель в Україні зі 

стандартами ЄС"

445-01//2017 Набір книг (3 книги), опубліковані Проектом ЄС та які пояснюють процес 

функціонування нової системи контролю і моніторингу державної допомоги

27.01.17 26.01.17 Державний науково-дослідний інститут 

інформатизації та моделювання 

економіки

01/23 Про підвищення кваліфікації у сфері публічних закупівель

27.01.17 24.01.17 Investment Management Exhibition б/н Щодо проведення конференції та ділової виставки Investment Management Exhibition 7-8 

квітня 2017 року в м.Франкфурт (Германія)

27.01.17 26.01.17 Облдержадміністрація 17/0/05-11/2-17 Про надання інформації про надання адміністративних послуг, наявних проблем 

нормативного та процедурного характеру в процесі надання адміністративних послуг

27.01.17 25.01.17 Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Миколаїв Південного 

територіального квартирно-

експлуатаційного управління

177 Щодо підписання дев"яти примірників Додаткових договорів до Договорів оренди від 

26.10.2015 № 81, №82 та від 22.12.2015 №88

27.01.17 26.01.17 Миколаївська обласна дитяча лікарня 

Миколаївської обласної ради

110-01 Про погодження договору оренди приміщення з ФОП Замелюк Н.Ю. від 10.01.2017 № 

1/17

27.01.17 24.01.17 Облдержадміністрація 259/0/05-60/3-17 Про виконання плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 23.11.2015 № 1393

27.01.17 17.01.17 ФДМУ 10-17-709 Про надання документів по об"єктах (українсько-молдовська змішана комісія)

30.01.17 26.01.17 ГУ статистики у Мик.обл. 24/13.2-36 Щодо окремих демографічних показників по Миколаївській області

30.01.17 30.01.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 308 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно із договором (контрактом) від 27.12.2016 № 156

30.01.17 25.01.17 Секретаріат КМУ 1206/1/1-17 План організації виконання Указу ПУ від 11.01.2017 №1 "Про оголошення 2017 року 

Роком Японії в Україні"

30.01.17 27.01.17 ГУ статистики у Мик.обл. 07/15-17 Про зміни у термінах забезпечення користувачів статистичною інформацією

30.01.17 23.01.17 Міністерство інфраструктури України 432/12/10-17 Щодо перспективи комплексного вирішення проблем об"єктів інфраструктури 

Миколаївщини

30.01.17 30.01.17 Облдержадміністрація 158/12-05-28/6-17 Про надання витягів з річного та помісячного розписів асигнувань на 2017 рік

31.01.17 31.01.17 Миколаївська облрада 83-03/05-17 Про виконання рішень  облради, які знаходяться на контролі постійної комісії облради з 

питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів

31.01.17 25.01.17 Головне управліня ДФС у 

Миколаївській області

11/9а/14-29-14-09-07 Про надання інформації  стосовно держреєстрації іноземних інвестицій та їх аналювання, 

що вносились до статутного фонду  за період 01.01.14 по 20.01.17

31.01.17 30.01.17 ТОВ "Евері" 55 Інформація про участь компанії у 2016 році в міжнародних виставках, конференціях
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31.01.17 30.01.17 Миколаївська облрада 80-03/05-17 Копія  запрошення на комісію

31.01.17 27.01.17 Миколаївська облрада 67-03/05-17 Про надання проекту порядку використання коштів для обговорення на черговій сесіі 

облради

31.01.17 20.01.17 Мінекономрозвитку України 4001-09/1716-06 Копія реєстраційної картки по проекту "Виклик туберкульозу"

31.01.17 30.01.17 Миколаївський обласний шкірно-

венерологічний диспансер

94 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна спільної власності 

тер громад сіл, селищ, міст

31.01.17 27.01.17 Миколаївський обласний центр 

соціальних служб для сім"ї, дітей та 

молоді

121/03 Про погодження договору оренди нерухомого майна

31.01.17 30.01.17 ПКВО "Фармація" 84/04-14 Інвентаризаційний список основних засобів станом на 31.12.2017

31.01.17 27.01.17 РЛП"Кінбурнська коса" 17 Про надання дозвілу на здійснення попередньої оплати теплопостачання, електроенергіїта 

ін, за ахунок бюджету по КТВК 7319110 та 7317630

31.01.17 31.01.17 Облдержадміністрація 120/0/05-23/2-17 Про проведення семінарів у лютому 2017 року

31.01.17 30.01.17 РЛП "Кінбурнська коса" 18 Про затвердження довідки про зміни річного розпису фонду обл.бюджету на 2017 - 

розподілити залишки коштів за 2016 рік

31.01.17 23.01.17 ТОВ "Медика-спектр" 2 Щодо встановлення у Миколаївському обласному онкологічному диспансері  сучасного 

обладнення

31.01.17 19.01.17 Асоціація " Ліга машинобудівників та 

работодавців України "Укрмашбуд"

01-11 Лист ТОВ "Технополіс" щодо поставок обладнання на підприємства області


