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01.02.17 01.02.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

88/02-07-11 Про оновлення кандидатур, які входять до складу обласної комісії з питань 

евакуації

01.02.17 27.01.17 Головний департамент регіональної та 

кадрової політики АПУ

09-07/36 Про надання інформації про завершені у 2016 році об"єкти та проекти, реалізація 

яких здійснювалася за державні кошти або кошти іноземних партнерів та 

заплановані на 2017 рік

01.02.17 01.02.17 ТОВ "Нікотекс" 19 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на 

зовнішньоекономічну операцію згідно договору (контракту) від 22.04.2016 №130

01.02.17 01.02.17 ТОВ "Нікотекс" 18 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на 

зовнішньоекономічну операцію згідно договору (контракту) від 24.12.2015 №121

01.02.17 27.01.17 Консоциум реализации 

международных проектов "Здоровье 

человека"

49 Про розробку проектів залучення інвестицій

01.02.17 31.01.17 Мінекономрозвитку 4314-05/2892-07 Про надання інформації щодо експорту м"ясної продукції до Республіки Ірак (РІ)

01.02.17 26.01.17 Секретаріат Кабінету Міністрів 

України

197/1/1-17 План організації підготовки проектів актв, необхідних для забезпечення реалізації 

ЗУ від 03.11.2016 №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"
02.02.17 30.01.17 Головне територіальне управління 

юстиції у Мик.обл.

5-26/7-6-851 Щодо банкрутства ПАТ "Очаківський рибоконсервний комбінат"

02.02.17 02.02.17 Міжфракційне об"єднання депутатів у 

Мик.обл.раді сьомого скликання

3 Про надання інформації про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Мик.обл. на 2015-2016 роки та щодо скорочення суб"єктів 

малого і середнього підприємництва в області протягом 2014-2016 років та за 

січень 2017 року
02.02.17 30.01.17 Департамент фінансів ОДА 032-19/364 Про надання витягу із розпису видатків обласного бюджету на 2017 рік

02.02.17 01.02.17 Доручення 395/0/05-60/3-17 Щодо належної організації та проведення багатоступеневого командно-штабного 

навчання

02.02.17 27.01.17 Інститут економічних досліджень 19-01/к Про проведення навчання та підвищення кваліфікації щодо публічних закупівель

02.02.17 01.02.17 Миколаївська місцева прокуратура №1 (15-31)1931вих-17 Про надання завірених копій документів щодо продажу у 2009 році упр.з питань 

майна комунальної власності ОДА ТОВ "Сателлит-Холд" об"єкту незавершеного 

будівництва - "Обласна психіатрична лікарня" в с.Сливино Микол.обл.
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02.02.17 02.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 309 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на 

зовнішньоекономічну операцію згідно із договором (контрактом) від 20.12.2014 № 

117

02.02.17 31.01.17 Міністерство оборони України 

Командування військово-морських сил 

збройних сил України

154/23/18/137 Про вирішення питання забезпечення фондами структурних пдрозділів 

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та військових 

частин

02.02.17 02.02.17 Облдержадміністрація 375/0/05-30/3-17 Про надання пропозицій щодо зняття з контролю рішень обласної ради

03.02.17 02.02.17 Доручення 414/0/05-60/3-17  Про надання пропозицій до плану заходів на 2018-2020 роки в рамках другого 

етапу реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

03.02.17 02.02.17 Природний заповідник "Єланецький 

степ"

27 Клопотання про видачу Дозвілу на розроблення та виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею 1334,95 

га земель державної власності, розташованих на територіях Новоодеського та 

Вознесенського районів
03.02.17 01.02.17 Прем"єр-міністр України 240/0/3-17 Про вжиття заходів реагування на проблемні питання, що порушуються суб"єктами 

підприємницької діяльності у зверненнях на урядову "гарячу лінію"

03.02.17 03.02.17 Доручення 422/0/05-60/3-17 Про розроблення та затвердження антикорупційних програм

03.02.17 26.01.17 Народний депутат України VIII/328-1127 Депутатське звернення Вадатурського А.О. Про надання інформації стосовно 

проектів ДФРР

03.02.17 27.01.17 МЗС України 413/21-180/4/2-215 Щодо спільної проектної діяльності по лінії Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні у 2017 році

03.02.17 01.02.17 Мінрегіон 7/12-1101 Щодо інтенсифікації українсько-молдовського співробітництва

03.02.17 31.01.17 План б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у лютому 2017 року

03.02.17 01.02.17 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Мик.обл.

1-16/4 Щодо роботи електронних бібліотек (електронні консультації)

03.02.17 02.02.17 ГУ статистики у Мик.обл. 08/15-17 Про зміни у термінах забезпечення користувачів статистичною інформацією

03.02.17 30.01.17 Департамент освіти і науки ОДА 377/04-02/01-01-17 Про надання пропозицій щодо порядку формування регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів та фахівців

06.02.17 06.02.17 РЛП "Тилігульський" 22 Про затвердження кошторису на 2017 рік, плану асигнувань із загального та 

спеціального фонду бюджету на 2017 рік

06.02.17 03.02.17 Облдержадміністрація 5294/0/05-59/3-16 Щодо розгляду проекту регіональної Угоди з соціально-економічних питань на 

2017-2020 роки

07.02.17 06.02.17 ТОВ "Н Авто" 23 Заява про доповнення позовних вимог

07.02.17 07.02.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 21 Кошторис на 2017 рік

07.02.17 07.02.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 20 Про фінансування у лютому 2017 р. на заробітну плату
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07.02.17 07.02.17 РЛП "Кінбурська коса" 26 Про затвердження Кошторису, Плану асигнувань, Зведення показників 

спеціального фонду, Розшифровки до кошторису

07.02.17 07.02.17 РЛП "Приінгульський" 19 Про фінансування в І половині лютого 2017 року

07.02.17 07.02.17 РЛП "Тилігульський" 26 Звіт про виконання природоохоронних заходів РЛП "Тилігульський" у 2016 році та 

Пояснювальна записка про результати діяльності парку за 2016 рік

07.02.17 06.02.17 Розпорядження голови ОДА 31-р Про створення робочої групи з питань забезпечення додержавння чинного 

законодавства та вирішення проблемних питань, що виникають у діяльності 

суб"єктів господарювання та потребують вирішення на державному і місцевому 

рівнях за участю облдержадміністрації
07.02.17 06.02.17 РЛП "Кінбурська коса" 26 Про затвердження Кошторису, Плану асигнувань, Зведення показників 

спеціального фонду

07.02.17 01.02.17 ПрАТ "МТС Україна" 0102/17 Про повернення помилково перерахованих коштів

07.02.17 без дати Проет ЄС "Гармонізація системи 

державних закупівель в Україні зі 

стандартами ЄС"

446-01//2017 Набір книг (3 книги), опубліковані Проектом ЄС та які пояснюють процес 

функціонування нової системи контролю і моніторингу державної допомоги: 

1."Глосарій термінів в сфері державної допомоги", 2."Збірник прецедентного права 

ЄС в сфері державної  допомоги", 3."Право та політика у сфері державної 

допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС"
07.02.17 07.02.17 РЛП "Тилігульський" 24 Заявка на фінансування в лютому 2017 на заробітну плату

07.02.17 11.01.17 Центр державних замовлень 986/09 Про проведення навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та 

здійснення закупівель

08.02.17 07.02.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 22 Про зміни річного розпису надходжень

08.02.17 01.02.17 Господарський суд Миколаївської 

області

915/1440/16 Наказ на виконання ухвали Господарського суду Миколаївської області від 26 січня 

2017 року

08.02.17 07.02.17 Головний редактор журналу "БІЗНЕС" 29/8А Про надання переліку компаній, які працюють на зовнішніх ринках, планують 

розширювати діяльність та залучати інвестиції, беруть участь у розвитку 

соціальних проектів та місцевих ініціатив, сплачують значні внески до бюджетів 

усіх рівнів, виплачують "білу" зарплату та турбуються про майбутнє України

08.02.17 30.01.17 Регіональне відділення ФДМУ по 

Мик.обл.

04/132 Про хід виконання розпорядження від 04.04.2003 № 155-р у 2016 році. Пропозиція 

щодо винесення на розгляд колегії ОДА питання виконання даного розпорядження

08.02.17 02.02.17 ТОВ "Центр виставочних технологій" 2912 Щодо проведення виставки "Ваш дом, Одесса" 23-25 лютого 2017 року на території 

виставкового комплексу Одеського порту
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08.02.17 06.02.17 РЛП "Приінгульський" 19 Про затвердження Кошторису загального фонду на 2017 рік, Плану асигнувань 

загального фонду бюджету на 2017 рік, Кошторису спеціального фонду на 2017 рік, 

Плану асигнувань спеціального фонду бюджету на 2017 рік, Розшифровку 

спеціального фонду на 2017 рік, 
08.02.17 08.02.17 РЛП "Кінбурська коса" 13 Заявка на фінансування за 1-шу половину лютого

08.02.17 07.02.17 Розпорядження голови ОДА 32-р Про утворення міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень 

Уряду, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати

08.02.17 06.02.17 Розпорядження голови ОДА 30-р Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян 

головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови 

Миколаївської облдержадміністрації на 2017 рік

08.02.17 02.02.17 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

36960/5/1-16 Про виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час 6-го 

засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, 

промислового та науково-технічного співробітництва

08.02.17 03.02.17 Офіс залучення та підтримки 

інвестицій

46 Щодо підготовки пропозицій для потенційних інвесторів

09.02.17 30.01.17 Віце-прем"єр-міністр України - міністр 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України

353/0/1-17 Про надання інформації про стан впровадження ЗУ "Про добровільне об"єднання 

територіальних громад" та використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури ОТГ

09.02.17 09.02.17 Облдержадміністрація 218/12-05-28/6-17 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік

09.02.17 08.02.17 Доручення 517/0/05-60/3-17 Щодо підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Мик.обл. 

до дій за призначенням у 2017 році

09.02.17 09.02.17  РЛП "Кінбурська коса" 28 Про передачу кордону "Зелений" в оперативне управління дирекції РЛП 

"Кінбурська коса"

10.02.17 01.02.17 ДК "Укроборонпром" UOP 3/012-984 Щодо передачі в оренду земельної ділянки (виробничих площ) припортової зони, 

що перебуває у користуванні ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара" для 

залучення додаткових інвестицій

10.02.17 09.02.17 Розпорядження голови ОДА 36-р Про забезпечення підготовки документів облдержадміністрації

10.02.17 10.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 310 Про офрмлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно з договором (контрактом) від 07.06.2016 № 144

10.02.17 10.02.17 Облдержадміністрація 82/0/05-11/2-17 Про опрацювання листа Департаменту захисту економічки Національної поліції 

України від 14.01.2017 № 427/39/04-2017
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10.02.17 03.02.17 Департамент фінансів ОДА 032-19/455 Про надання інформації на виконання п.10 та п.21 доручення КМУ від 11.01.2017 

№48710/2/1-16

10.02.17 08.02.17 Розпорядження голови ОДА 34-р Про створення робочої групи для проведення перевірок стану додержання 

Конституції України та законів України, інших актів законодавства комунальними 

підприємствами "Миколаївкомунтранс" і "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

10.02.17 10.02.17 Департамент соц.захисту населення 

ОДА

б/н Телефонограма. Про наадння пропозицій до протокольних доручень засідання 

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотрмання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати
13.02.17 13.02.17 Деп.захисту економіки управління 

захисту економіки в Мик.обл.

1112/39/113/01-17 Про надання інформації щодо використання коштів МТД з 01.01.2016 по 

01.01.2017

13.02.17 10.02.17 Миколаївська обласна рада 123-03/05-17 Про надання матеріалів про хід виконання у 2016 році Програми економ.і 

соц.розвитку Мик.обл. на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та основні 

показники на 2017 рік

13.02.17 08.02.17 ТОВ "Миколаївський хлібзавод №1" 01.3-04/89 Про підвищення відпускних цін на продукцію з 14.02.2017

13.02.17 13.02.17 ПКВО "Фармація 129/06-01 Про вирішення ситуації щодо оренди нерухомого майна з ДП "Укрпошта"

13.02.17 08.02.17 Розпорядження голови ОДА 33-р Про встановлення заохочувальної відзнаки голови Миколаївської обласної 

державної адміністрації - "Святий Миколай Чудотворець", затвердження 

положення про неї та опису

13.02.17 13.02.17 Департамент соц.захисту населення 

ОДА

334/10 Про надання пропозицій до формування Плану заходів роботи обласної 

тристоронньої соціально-економічної ради на 2017 рік

14.02.17 14.02.17 Агенція розвитку Миколаєва б/н Про проведення круглого столу, присвяченого обговоренню можливості ділового 

партнерства між Миколаєвом та Естонією, 17.02.2017 об 11-00 у приміщенні 

малого залу Микол.міськ.ради

14.02.17 13.02.17 Розпорядження голови ОДА 38-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 03 листопада 

2016 року № 418-р "Про створення робочої групи з питань забезпечення 

додержання чинного законодавства щодо використання земель 

сільськогосподарського призначення та сплати податків і зборів до бюджетів усіх 

рівнів"
14.02.17 25.01.17 Мінрегіон 7/15-868 Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2017 року

14.02.17 10.02.17 Мінеконморозвитку 4002-05/4308-06 Про надання пропозицій щодо проведення інформаційних заходів в рамках 

програми прикордонного співробітницта "Басейн Чорного моря"

14.02.17 14.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 311 Про офрмлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно з договором (контрактом) від 10.01.2017 № 158
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14.02.17 14.02.17 Департамент соц.захисту населення 

ОДА

б/н Телефонограма. Про надання пропозицій до протокольних доручень комісії з 

питань погашення заборгованості із з/п

14.02.17 13.02.17 Покровська сільська рада Очаківського 

району Миколаївської області

37/04.09 Про винесення на сесію Мик.обл.ради питання щодо закриття РЛП "Кінбурська 

коса"

15.02.17 14.02.17 Миколаївська обласна рада 47-03/05-17 Про застереження щодо прийняття обласною радою радою рішення про 

припинення діяльності МОКП "Облпаливо" шляхом реорганізації (приєднання до 

ТОВ "ТРИАЯ"), що може призвести до судових процесів з ТОВ "ТРИАЯ"

15.02.17 07.02.17 Виконавчий комітет Первомайської 

міської ради

1004/03.1-15 Про включення проекту до Пропозицій щодо обсягів фінансування мікропроектів 

за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету 2017 року

15.02.17 15.02.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

121/01-07-23 Про надання інформації щодо реального стану техногенної та природної безпеки в 

галузях суспільного життя на території області

15.02.17 15.02.17 Департамент фінансів ОДА 032-19/494 Перелік нормативно-правових актів з питань застосування програмно-цільового 

методу при плануванні та використанні місцевих бюджетів та діючі нормативно-

правові акти

15.02.17 15.02.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

122/04-07-25 Про проведення технічної інвентаризації будівлі споруд за адресою: 10-а 

Слобідська,2 та виготовлення оновленого технічного паспорту за кошти обласного 

бюжету

15.02.17 10.02.17 Миколаївський обласний онкологічний 

диспансер

09-154/01 Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна з ФОП 

Даниленко Е.М.

15.02.17 15.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 312 Про офрмлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 10.01.2017 №158

16.02.17 06.02.17 Оргкомітет Всеукраїнського з"їзду 

якості

06 Про проведення 10-го Всеукраїнського з"їзду якості під девізом "Якість як 

національна ідея України" 25.05.2017 в м.Києві

16.02.17 09.02.17 РТПП в Мик.обл 154/06 Про проведення семінару з 20 по 24 лютого 2017 року (щодо робботи на 

електронних площадках PROZORRO

16.02.17 14.02.17 Мінрегіон 7/19-1577 Факсограма. Роз"яснення щодо відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР

16.02.17 15.02.17 КП "Миколаївкнига" 3-1/19 Про проведення перевірки держ.виконавцем Заводського відділу ДВС м.Миколаєва 

щодо звільнення та передачі ФОП Михайловим В.А. КП "Миколаївкнига"

16.02.17 10.02.17 Облдержадміністрація 06/01-04 Факсограма. Про проведення оперативної наради 17.02.2017 об 11-00 щодо 

організації роботи робочої групи для проведення перевірок стану додержання 

Конституції України та законів України, інших актів законодавства КП 

"Миколаївкомунтранс" і  і "Міжнародний аеропорт Миколаїв" 23.03.2017 о 14-00
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16.02.17 16.02.17 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при ОДА

б/н Про проведення позачергового засідання державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при ОДА 17.02.2017 о 14-00

17.02.17 06.02.17  Асоціація платників податків України 45/6/1 Щодо обговорення проекту ліберального Поддаткового кодексу України, 

розробленого фахівцями Асоціації разом з українським бізнесом 02.03.2017 о 10-00

17.02.17 16.02.17 Розпорядження голови ОДА 39-р Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2017 рік

17.02.17 15.02.17 Мінрегіон 9/31.3-1-17 Про надання інформації щодо стану створення агенцій регіонального розвитку (в 

додаток до листів від 21.07.16 №9/31.3-366-16, від 14.12.16 №9/31-646-16) у зв"язку 

зі зміною електронної адреси

17.02.17 13.02.17 Мінрегіон 7/19-1571 Про опрацювання питання залучення інвестицій, в тому числі МФО та приватних 

інвесторів, дял реалізації масштабних інфраструктурних проектів та формування 

банку таких проектів

17.02.17 14.02.17 Мінрегіон 7/19-1578 Щодо концентрації та використання коштів, направлених на регіональний розвиток

17.02.17 10.02.17 Миколаївська обласна рада 122-03/05-17 Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017"

17.02.17 17.02.17 Департамент захисту економіки 

управління захисту економіки в 

Мик.обл.

1225/39/113/02-17 Про надання інформації щодо проектів, які реалізовуються за рахунок МФО

20.02.17 15.02.17 Бізнес-омбудсмен 3938 Квартальний та системний звіти Ради Бізнес-омбудсмена

20.02.17 16.02.17 МЗС України 51/36-208-0556 Щодо проведення інвестиційного форуму в США 13-14 квітня 2017 року

20.02.17 20.02.17 Управління містобудування та 

архітектури ОДА

118-01-24 Про надання пропозицій за результатами розгляду розділів "Прогноз чисельності та 

статево-вікового складу населення Мик.обл. до 2046 року" та "Трудові ресурси"

20.02.17 16.02.17 Миколаївська обласна рада 214-15-05-17 Про передачу профорієнтаційних терміналів для молоді

20.02.17 17.02.17 МЗС України 51/36-212/3-0582 Щодо пошуку українського постачальника соняшникової олії

20.02.17 15.02.17 Первомайська селищна рада 

Вітовського району Мик.обл.

186(06-03) Про зняття з конкурсу інвест.проекту "Реконструкція системи водозабезпечення 

смт.Первомайське, вул.Торгова,3 Жовтневого району Мик.обл." який був 

реалізований в грудні 2016 року

20.02.17 14.02.17 Розпорядження КМУ 97-р Про передачу нерухомого майна у м.Миколаєві до сфери управління Миколаївської 

обласної державної адміністрації

20.02.17 17.02.17 Миколаївська обласна рада 141-03/05-17 Висновки постійної комісії обл.ради з пит.ЖКГ №34 "Про інформацію щодо 

звільнення директора КП "Профілактична дезінфекція", №36 "Про Перелік об"єктів 

спільної власності тер.громад сіл, селищ, міст Мик.обл., які підлягають 

приватизації у 2017 році"
20.02.17 16.02.17 Миколаївська обласна рада 134-03/05-17 Про направлення рекомендацій та висновків постійної комісії обласної ради
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20.02.17 17.01.17 РЛП "Тилігульський" 33 Про виплату надбавки директору РЛП за лютий 2017 року

20.02.17 14.02.17 ТОВ "Техніка і технології" 457 Про вчинення протиправних діянь власниками ТОВ "Бізнес центр "Кірова" та 

Ковалем Максимом Григоровичем які мають ознаки рейдерського захоплення 

майна

20.02.17 20.02.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

70/04-10/17 Запрошення на відкриття семінару по ДФРР 23.02.2017 о 9-00

20.02.17 20.02.17 РЛП "Тилігульський" 32 Про виплату надбавки директору РЛП за січень 2017 року

20.02.17 17.02.17 Облдержадміністрація 267/13-05-28/6-17 Щодо інвентаризації комп"ютерних програм

20.02.17 15.02.17 Відділ по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю УСБУ в 

Мик.обл.

64/20-1740 Про надання переліку діючих проектів МТД, що реалізуються в Мик.обл. та 

пройшли державну реєстрацію в Мінекономрозвитку

20.02.17 17.02.17 Урядовий уповноважений з питань 

інвестицій

38/6/12-3 Про надання інформації щодо обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій та 

кількості інвест.проектів за останні 10 років

20.02.17 20.02.17 Доручення 762/0/05-60/3-17 Про забезпечення виконання рішень, іхвалених Державною надзвичайною 

протиепізоотичною комісією при ОДА (протокол від 17.02.2017 №2)

20.02.17 20.02.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

132/01-07-25 Запрошення на комісію ТЕБ 22.02.2017 о 10-00

20.02.17 20.01.17 Управління у справах сім"ї, дітей та 

молоді

72/04-14 Про проведення конференції "Європейське співробітництво. Можливості для 

молоді" 21.02.2017 о 12-30 в ЧНУ ім.Петра Могили

20.02.17 20.02.17 Депутат Микол.обл.ради Олабін В.В. 21 Про надання інформації по комунальним підприємтвам

21.02.17 21.02.17 ТОВ "Інгулець Стріла" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

21.02.17 21.02.17 РЛП "Кінбурська коса" 32 Анкета про виконання гол.бухгалтером бюджетної устаної установи своїх 

повноважень за 2016 рік

21.02.17 21.02.17 РЛП "Тилігульський" 36 Заявка на фінансування в лютому 2017 року на оплату комунальних послуг

21.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 42-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 листопада 

2012 року №385-р "Про утворення конкурсної комісії з відбору суб"єктів оціночної 

діяльності"

21.02.17 20.02.17 РТПП Миколаївської області 197/13 Щодо візиту миколаївської делегації до м.Гент (Бельгія) та можливого включення 

до її складу представників органів влади та місцевого самоврядування

21.02.17 20.02.17 РТПП Миколаївської області 196/03 Про участь Васильєвої М.В. в спільному засіданні Ради і Президії РТПП 

Миколаївської області 10.03.2017 о 14-45

21.02.17 14.02.17 Керівник ОЕСР Євразія 2017.26 Про візит до м.Миколаєва 15-17 березня 2017 року в контексті проекту ОЕСР 

Підтримка децентралізації в Україні
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21.02.17 21.02.17 Облдержадміністрація 155/0/05-3/1-17  Про організоване проведення декларування за 2016 рік

21.02.17 23.01.17 Мик.обл.клінічний госпіталь ветеранів 

війни Мик.обл.ради

58/04-04 Про надання дозволу на укладання договору оренди нежитлового приміщення 

першого поверху п"ятиповерхової будівлі площею 25,2 кв.м. за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Київська,1 з ФОП Гарбуз І.О.

21.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 41-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 серпня 

2010 року №305-р "Про представників органів виконавчої влади в обласному 

координаційному комітеті сприяння зайнятості населення"

21.02.17 21.02.17 Облдержадміністрація 2195/11-05-58/6-16 Про надання інформації щодо виконання розпоряджень голови 

облдержадміністрації

21.02.17 21.02.17 РЛП "Тилігульський" 35 Заявка на фінансування в лютому 2017 року на заробітну плату

21.02.17 21.02.17 РЛП "Приінгульський" 21 Про фінансування в 2 половині лютого 2017 року

21.02.17 20.02.17 РЛП "Кінбурська коса" 32 Заявка на фінансування за 2-гу половину лютого

21.02.17 21.02.17 КП "Миколаївська обласна друкарня" 29 Щодо долучення до Переліку об"єктів, які можуть фінансуватись за рахунок 

субвенцій з держ.бюджету на соц.-економ.розвиток окремих територій (пропозиції 

щодо закупівлі поліграфічного обладнання)

21.02.17 30.01.17 Мінекономрозвитку 3903-05/2715-06 Про надання інформації щодо фінансування індустріальних парків

21.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 40-р Про склад уповноважених представників від органів виконавчої влади для ведення 

переговорів щодо укладання територіальної Угоди

22.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 43-рк Про увільнення від виконання обов"язків головного лікаря Миколаївської клінічної 

лікарні Миколаївської обласної ради

22.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 40-рк Про увільнення від виконання обов"язків головного лікаря Миколаївської обласної 

інфекційної лікарні

22.02.17 13.02.17 Українське державне підприємство 

поштоовго зв"язку "Укрпошта" 

Миколаївська дирекція

31-30 Про продовження дії договору оренди нежитлового приміщення за адресою: 

Новоодеський р-н., с.Бузьке, вул.Паркова, 2

22.02.17 22.02.17 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при ОДА

б/н Щодо участі у засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

ОДА 23.02.2017 о 10-00

22.02.17 21.02.17 КП "Госптехобслуговування" 9 Про надання звітності підприємства за 2016 рік

22.02.17 17.02.17 Мінрегіон 7/12-1703 Про надання матеріалів для  підготовки до візитів Прем"єр-міністра України до 

ОАЕ та Держави Катар

22.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 41-рк Про увільнення від виконання обов"язків головного лікаря Миколаївської обласної 

психіатричної лікарні №1 Миколаївської обласної ради

22.02.17 21.02.17 Регіональний фонд пілтримки 

підприємництва в Мик.обл.

2-17/4 Про візит Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ до Миколаєва 

з "Бізнес-майстернею "Співпраця з Німеччиною. Міфи та реальність" 01.03.2017
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22.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 39-рк Про увільнення від виконання обов"язків керівників обласних закладів охорони 

здоров"я

22.02.17 14.02.17 Одеський регіоналний інститут 

державного управління

01/13/99 Про проведення навчання за спеціальністю "Публічне управління та 

адміністрування"

22.02.17 20.02.17 ПП "Бхакті" 13 Щодо включення підприємства до реалізації обласних програм щодо розвитку 

зовнішньоекономічних зв"язків Миколаївської області для відправки кукурудзи на 

птахоферму Білорусії

22.02.17 20.02.17 Розпорядження голови ОДА 42-рк Про увільнення від виконання обов"язків головного лікаря обласної 

офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної ради

23.02.17 22.02.17 Розпорядження голови ОДА 46-р Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області з балансу обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго" на баланс підприємства комунальної власності області 

"Фармація" 
23.02.17 21.02.17 МОЗ України 05.1-03-8/55/4691 Про надання інформації щодо виконання п.2 розпорядження КМУ від 26.05.2004 № 

332-р "Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та 

якості харчування населення"

23.02.17 09.02.17 Депутати Миколаївської обласної ради 7 Депутати: Дранов В.І., Настоящий І.А., Невеселий В.В., Терещенко О.К.Щодо 

можливості фінансування у 2017 році з обласного бюджету проукту "Центр 

допризовної підготовки"

23.02.17 08.02.17 Депутати Миколаївської обласної ради 2 Депутати: Дранов В.І., Настоящий І.А., Невеселий В.В., Терещенко О.К.Щодо 

можливості співфінансування у 2017 році з місцевого бюджету проекту "Зниження 

рівня енергоспоживання в будівлях лікарні м.Вознесенськ" що реалізується за 

фінансової підтримки Європейського союзу із частковим фінансуванням 

Вознесенської міськради впродовж 2015-2018 років
23.02.17 23.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 313 Про офрмлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 01.02.2017 №161

24.02.17 13.02.17 Мінрегіон 7/11-1542 Про надання інформації щодо суб"єктів великого, середнього, малого 

підприємництва

24.02.17 22.02.17 Облдержадміністрація 320/12-05-28/6-17 Про проведення оцінки виконання головним бухгалтером своїх повноважень

24.02.17 20.02.17 Доручення 766/0/05-60/3-17 Про створення робочої групи з опрацювання пропозицій щодо створення 

комунального підприємства "Морський порт" в акваторії Березанського та 

Бузького лиманів

24.02.17 23.02.17 Доручення 829/0/05-60/3-17 Про виконання рішень, ухвалених Держ.надзвичайною протиепізоотичною 

комісією при ОДА (протокол №3 від 22.02.2017)
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24.02.17 24.02.17 Розпорядження голови ОДА 49-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.11.2009 

№413-р "Про утворення обласної тимчасової комісії з питань погашення 

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

інших соціальних виплат"
24.02.17 24.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 314 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на 

зовнішньоекономічну операцію згідно договору від 01.02.2017 № 165

24.02.17 23.02.17 Розпорядження голови ОДА 47-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 03 листопада 

2016 року №418-р "Про створення робочої групи з питань забезпечення 

додержавння чинного законодавства щодо використання земель 

сільськогосподарського призначення
27.02.17 27.02.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 315 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на 

зовнішньоекономічну операцію згідно договору від 02.01.2015 №124

27.02.17 24.02.17 Облдержадміністрація 157/0/05-1/1-17 Про вжиття заходів щодо забезпечення належного проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

27.02.17 27.02.17 Миколаївська обласна рада 149-03/05-17 Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації про їх 

діяльність

27.02.17 22.02.17 Розпорядження голови ОДА 49-рк Про покладання виконання обов"язків головного лікаря Миколаївської обласної 

інфекційної лікарні

27.02.17 22.02.17 ГУДКСУ у Миколаївській області 13-09/1314 Про виділення коштів для поліпшення матеріально-технічної бази в рамках 

Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 

роки"Миколаївщина - 2017"

27.02.17 24.02.17 РТПП Миколаївської області 221/11 Про проведення семінару 28.03.2017 в рамках проекту "Діалог зі сприяння 

Торгівлі"

27.02.17 27.02.17 Доручення 865/0/05-60/3-17 Про виконання рішень, ухвалених Державною надзвичайною протиепізоотичною 

комісією при ОДА (протокол від 24.02.2017 №4)

28.02.17 27.02.17 КП "Миколаївкнига" 3-1/20 Щодо передачі нежитлових приміщень підприємству громадської організації 

"Центр виробничої практики інвалідів АТО"Літопис"

28.02.17 27.02.17 РЛП "Тилігульський" 38 Про погодження Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи 

своїх повноважень за 2016 рік

28.02.17 27.02.17 План б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у березні

28.02.17 28.02.17 Доручення 899/0/05-60/3-17 Про забезпечення виконання протокллу засідання комісії ТЕБ від 22.02.2017 №1

28.02.17 28.02.17 ДП "Миколаївстандартметрологія" 16-25/418 Про виконання Резолюції 9-го Всеукраїнського з"їзду якості
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28.02.17 27.02.17 Підприємство громадської організації 

"Центр виробничої практики інвалідів 

АТО "Літопис"

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

територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - вбудовані нежитлові 

приміщення розташовані на 2 поверсі трьохповерхової будівлі за адресою 

м.Миколаїв, вул.3-я Слобідська, 134
28.02.17 28.02.17 РЛП "Приінгульський" 22 Про погодження "Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної 

установи своїх повноважень за 2016 рік"

28.02.17 28.02.17 Облдержадміністрація 349/14-05-58/6-17 Про професіоналізацію державної служби в області (навчання в Одеському 

регіональному інституті держ.управління НАДУ при ПУ у 2017 році)

28.02.17 27.02.17 Облдержадміністрація 346/16-05-58/6-17 Про надання інформації для підготовки звіту про стан виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

"Миколаївщина - 2017" за 2016 рік 

28.02.17 без дати Консоціум реалізації міжнародних 

проектів "Здоров"я людини"

б/н Щодо участі в підготовці та проведенні семінарів в м.Києві та м.Миколаєві по 

проблемах і пропозиціях співробітництва між організаціями України і КНР

28.02.17 24.02.17 Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській 

області

4-19/4 Про організацію зустрічі з представниками GIZ та проведення бізнес-майстерні 

"Співпраця з Німеччиною. Міфи та реальність"

28.02.17 14.02.17 Всеукраїнська організація інвалідів 

Союз організацій інвалідів України

05-25/46-17 Про розгляд звернення Захарової В.І. щодо розташування салону краси 

безпосередньо над квартирою заявниці

28.02.17 15.02.17 Профспілкова організація ДП 

"Суднобудівного заводу імені 61 

комунара"

6/и Щодо організації зітсрічі з головою профспілки М.Я.Головченко

28.02.17 17.02.17 Мінрегіон 7/12-1714 Про надання інформації для підготовки до П"ятого засідання Міжурядової 

українсько-саудівської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного 

співробітництва

28.02.17 27.02.17 Нпавчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Миколаївської області

107/01-15 Про надання в оренду приміщень


