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01.03.17 01.03.17 Облдержадміністрація б/н Порядок денний семінару-наради з головами ОТГ 02.03.2017 о 10-00

01.03.17 28.02.17 Деп.соц.захисту населення ОДА 5 Телефонограма про участь у засідання обласного координаційного комітету сприяння 

зайнятості 03.03.2017 о 10-00

01.03.17 12.01.17 Протокол б/н Протокол  наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету

02.03.17 02.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 318 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 03.11.2016 №60/0832

02.03.17 17.02.17 Державна регуляторна служба 

України

1006/0/20-17 Про зміни до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", 

внесені Законом України від 26.11.2015 №835 "Про внесення змін до Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та деяких 

інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", які 

набули чинності з 01.01.2017
02.03.17 27.02.17 Віце-прем"єр-міністр України 6605/1/1-17 Про забезпечення виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних 

принципів і норм реалізації соціалньо- економічної політкии і трудових відносин в 

Україні, укладеної на 2016-2017 роки

02.03.17 24.02.17 Мінрегіон 7/12-1967 Про забезпечення розробки проектів планів заходів з відзначення Дня Європи в Україні 

у 2017 році

02.03.17 28.02.17 МЗС України 51/36-212/3-0692 Щодо проведення 50-го Міжнародного алжирського ярмарку 8-13 травня 2017 року

02.03.17 01.03.17 Адвокат Куліченко Д.О. б/н Про рейдерське захоплення нерухомого майна - книгарні "Планета книг" в м.Миколаєві 

02.03.17 02.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 320 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 18.10.2016 №152

02.03.17 02.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 319 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 03.11.2016 №60/0832

02.03.17 28.02.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

149-01-07-11 Про надання інформації щодо виконання розпорядження голови ОДА від 26.07.2016 

№273-р

02.03.17 02.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 317 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 02.01.2015 №124

02.03.17 16.02.17  Департамент освіти і науки ОДА 669/11/01-01-13 Про реконструкцію Будинку художньої творчості

02.03.17 28.02.17 Миколаївська обласна рада 158-03/05-17 Про зауваження депутатів щодо фінансування регіональних та національних 

ландшафтних парків області

02.03.17 27.02.17 Миколаївська обласна рада 152-03/05-17 Про надання пропозицій до порядку денного двадцятої сесії обласної ради

02.03.17 27.02.17 Миколаївська обласна рада 245-20-05-17 Про розгляд звернення депутата обласної ради Демченко Т.В. щодо погашення боргів 

по заробітній платі та відновлення роботи КП "Міжнародний аеропорт "Миколаїв"

02.03.17 27.02.17 Миколаївська обласна рада 153-03/05-17 Про надання проектів рішень щодо питань, які планується розглянути на сесії обласної 

ради 30.03.2017
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02.03.17 01.03.17 Відділ з питань фізичної культури 

і спорту ОДА

04-191 Про надання кандидатури до складу комісії з питань приймання-передачі нерухомого 

майна у м.Миколаєві до сфери управління Мик.ОДА (спорт.база "Спартак")

02.03.17 02.03.17 Деп.соц.захисту населення ОДА 516/09 Про надання інформації щодо реалізації проектів по створенню нових робочих місць

03.03.17 21.02.17 УСБУ України в Мик.обл. 64/20-2022 Про повернення документів без реєстрації

03.03.17 02.03.17 Облдержадміністрація 872/0/05-30/3-17 Про надання матеріалів до порядку денного сесії обласної ради

03.03.17 27.02.17 Посольство України в Словацькій 

Республіці

6139/14-200-366 Щодо проведення в м.Кошице (Словацька Республіка) Словацько-Українського форуму 

25-27 квітня

03.03.17 03.03.17 Депутат Миколаївської обласної 

ради

101 Запит депутата обл.ради Олабіна В.В. в сфері комунальної власності

03.03.17 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

03.03.17 03.03.17 Доручення 964/0/05-60/3-17 Щодо реалізації проекту Організації економічного співробітництва та розвитку 

"Підтримка децентралізації в Україні: зміцнення партнерства на регіональному та 

місцевому рівнях"

03.03.17 28.02.17 Облдержадміністрація 60-р Про внесення змін до розпорядження  голови облдержадміністрації від 24 травня 2012 

року №152-р " Про утворення Миколаївської обласної тристоронньої соціально-

економічної ради та затвердження положення про цю раду"

03.03.17 28.02.17 Військова частина - польова пошта 

В2137

1/89/247 Про надання іфнормації стосовно суспільно-політичної обстановки в місці дислокації 

військової частини

06.03.17 06.03.17 РЛП "Приінгульський" 23 Про фінансування в 1 половині березня 2017 року

06.03.17 02.03.17 Секретаріат КМУ 4774/3/1-17 Про розгляд зверення виконавчого директора благодійної організації "Фонд 

"Міжнародні антикорупційні суди" Р.Броніної щодо можливих екологічних загроз та 

нанесення збитків державі внаслідок діяльності ТОВ "Миколаївський глиноземний 

завод"
06.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

27 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про Перелік об"єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають 

приватизації у 2017 році

06.03.17 02.03.17 Національна служба 

посереднецтва і примирення 

вдідділення в Миколаївській 

області

03-14/10-09 Інформація про стан соціалньо-трудових відносин та хід врегулювння колективних 

трудових спорів (конфліктів) в Миколаївській області у лютому 2017 року

06.03.17 01.03.17 Національна служба 

посередництва і примирення 

відділення в Миколаївській області

03-14/02-29 Інформація про стан соціалньо-трудових відносин та хід врегулювння колективних 

трудових спорів (конфліктів) в Миколаївській області у лютому 2017 року
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06.03.17 01.03.17 ТОВ "Миколаївське підприємство 

інфраструктури наземного 

транспорту"

6 Про встановлення розміру автостанційного збору для АС "Коблеве-Курорт" на рівні 

середнього значення

06.03.17 02.03.17 ТОВ "Братський маслопресовий 

завод"

б/н Щодо рейдерського захоплення Маслопресового заводу (ТОВ "НЕСТ")

06.03.17 01.03.17 Мінрегіон 7/12-2162 Щодо проведення чергового засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України 

та Урядом Китайської Народної Республіки

06.03.17 01.03.17 Мінрегіон 7/12-2169 Щодо проведення ергового засідання СМК між Урядом України та Урядом 

Туркменістану

06.03.17 03.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 323 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору від 02.01.2016 №133

06.03.17 03.03.17 Фізична особа-підприємець 

Герасимчук Тетяна Анатоліївна

б/н Заява про участь в аукціоні (нежиле приміщення, аптечний кіоск, на балансі КП 

"Фармація")

06.03.17 06.03.17 РЛП "Кінбурська коса" 38 Заявка на фінансування за 1-шу половину березня

06.03.17 03.03.17 Факсограма 132/01-02 Про засідання оперативної робочої групи з питань енергопостачання та сталого 

проходження ОЗП 06.03.2017 о 15-00 

06.03.17 06.03.17 Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при 

ОДА

б/н Про позачергове засідання комісії 06.03.2017 о 14-00

06.03.17 03.03.17 Облдержадміністрація 392/15-05-28/6-17 Про проведення підвищення кваліфікації спеціалістів оборонно-мобілізаційних 

підрозділів

06.03.17 01.03.17 Постійна комісія обл.ради з питань 

промислової політики

164-03/05-17 Про надання кандидатури для включення до складу робочої групи длч дослідження 

виробничих потужностей та існуючих проблем ТОВ "Миколаївський глиноземний 

завод" (рекомендайії від15.02.2017 №2)

06.03.17 01.03.17 Мінрегіон 7/12-2163 Щодо підготовки до проведення чергового засідання СМК Азербайджан

06.03.17 06.03.17 Доручення 980/0/05-60/3-17 Про надання інформації до підготовки плану дій Миколаївської ОДА на ІІ квартал 2017 

року

06.03.17 03.03.17 РЛП "Тилігульський" 43 Заявка на фінансування в березні 2017 року на заробітну плату

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

26 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про інформацію щодо звільнення директора 

комунального підприємства "Профілактична дезінфекція"  (2 екземпляри)

07.03.17 01.03.17 Миколаївська обласна рада 243-07-05-17 Про розмежування територій регіонального ландшафтного і національного природного 

парку

07.03.17 06.03.17 Розпорядження голови ОДА 63-р Про передачу нерухомого майна в оперативне управління

07.03.17 01.03.17 Перший віце-прем"єр-міністр 

України - Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

7555/1/1-17 Щодо розгляду листа ДРС України та вжиття вичерпних заходів щодо дотримання 

вимог і принципів державної регуляторної політики
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07.03.17 06.03.17 Облдержадміністрація 397/25-05-28/6-17 Про виконання заходів обласної Погграми підтримки засобів масової інформації та 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування на 2017-2021 роки

07.03.17 03.03.17 Управління культури, 

національностей та релігій ОДА

363/03-10 Щодо зняття з балансу Миколаївської обласної філармонії цілісного майнового 

комплексу колишнього кінотеатру "Іскра" шляхом передачі його до міської комунальної 

власності відповідно визначеної процедури або виставлення комплексу на торги з 

аукціону
07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

28 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про інформацію щодо звільнення директора 

регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" 

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

25 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про надання згоди на безоплатну передачу 

цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго" зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади м.Миколаєва та 

вихід зі складу засновників обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго" 
07.03.17 06.03.17 ПАТ "Миколаївгаз" МК093-СЛ-3405-0317 Про відключення від газопостачання ТОВ "Океан-судоремонт"

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

23 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про продовження трудових відносин з 

директором Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-

освітньої роботи 

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

22 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Терещенко В.П. на посаду 

директора-художнього керівника Миколаївського облансого театру ляльок 

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

21 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Михайлова В.А.. на посаду 

директора комунального закладу культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей 

"

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

20 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Ткаченко Н.В. на посаду 

директора Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва 

07.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

19 Одинадцята сесія сьомого скликання. Прл призначення Рослякова С.М. на посаду 

директора комунального закладу культури "Миколаївський обласний художній музей 

ім.В.В.Верещагіна" 

07.03.17 07.03.17 ТОВ "Артіль"ЛТД 328 Про формлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

оперцію згідно договору від 20.12.2014 №117

07.03.17 07.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 327 Про формлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

оперцію згідно договору від 20.12.2014 №117

07.03.17 06.03.17 ГУ ДСНС України у 

Миколаївській області

69/1133/02 Про надання інформації щодо суб"єктів господарювання, що належать до сфери 

управління або перебувають у комунальній власності Миколлаївської ОДА

07.03.17 01.03.17 Військава частина 3039 

Національної гвардії України

138 Про забезпечення щебнем у кількості 500-700 тон для улаштування під"їзних шляхів
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07.03.17 23.02.17 Миколаївська обласна рада 24 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про призначення Жайворонок Т.А. на посаду 

директора Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім.В.О.Лягіна 

09.03.17 09.03.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 33 Про фінансування у березні 2017 року на заробітну плату та оплату електроенергії

09.03.17 09.03.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ

192-03/05-17 Про надання інформації про хід виконання рішень обласної ради

09.03.17 02.03.17 Спеціальна моніторингова місія 

ОБСЄ в Україні

007-23/03-17 Зустріч із Херсонською групою СММУ ОБСЄ

09.03.17 09.03.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 34 Про фінансування у березні 2017 року на відшкодування плати по податку за землю та 

видатків на відрядження

09.03.17 27.02.17 Протокол б/н Протокол наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету, проведеної у 

дистанційній формі

09.03.17 07.03.17 Доручення 995/0/05-60/3-17 Про забезепчення виконання рішень, ухвалених Державною надзвичайною 

протиепізоотичною комісією при ОДА (протокол від 06.03.17 №5)

09.03.17 06.03.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

94/04-10/17 Про запрошення фахівця ДЕРРП Дворніченка М.М. до участі в семінарах з 13 по 24 

березня

09.03.17 17.02.17 Регіональне відділення ФДМУ по 

Мик.обл.

11/196 Про надання інформації щодо приватизованих та переданих в оренду об"єктів

10.03.17 09.03.17 Миколаївська обласна рада 193-03/05-17 Про врегулювання питань, пов"язаних з передачею майна колишньої державної 

санітарно-епідеміологічної служби у Мик.обл.

10.03.17 06.03.17 Мінрегіон 7/19-2334 Про надання переліків інвест.проектів і програм регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році

10.03.17 07.02.17 Закон України 1829-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації 

європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і 

рослин

10.03.17 08.02.17 Закон України 1840-VIII Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Індонезія про співробітництво в оборонній галузі

10.03.17 06.03.17 Миколаївська обласна рада 186-03/05-17 Про врегулювання проблемних питань, пов"язаних з призначенням керівників суб"єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

10.03.17 07.03.17 "Нарімекспо" 5 Про проведення ХІІІ міжнародної виставки "Суднобудування-2017" та XV 

спеціалізованої виставки "Водний транспорт" з 24 по 26 травня 2017 року (на території 

заводу "Нібулон")

10.03.17 28.02.17 Одеський регіональний інститут 

державного управдіння

01/13/124 Про проведення семінарів у березні 2017 року

10.03.17 10.03.17 Облдержадміністрація 421/12-05-28/6-17 Роз"яснення щодо погодження премії, стимулюючих виплат та надання матеріальної 

допомоги
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10.03.17 28.02.17 Вознесенська місцева прокуратура (1503)1742вих17 Про надання документів щодо балансоутримувача злітної смуги (на теритрії Себинської 

сільської ради)

10.03.17 07.03.17 Секретаріат КМУ 8489/1/1-17 Щодо внесення проекту експертного висновку до проекту ЗУ "Про відшкодування 

шкоди, заподіяної терористичним актом"

10.03.17 27.02.17 Полтавська ОДА 01-58/397 Про розповсюдження інформації щодо Індустріального парку та пошуку інвесторів

10.03.17 28.02.17 ПрАТ "МОПАС" 81 Про погодження розміру автостанційного збору

10.03.17 09.03.17 Миколаївська обласна рада 195-03/05-17 Про врегулювання питань, пов"язаних з приватизацією майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл.

10.03.17 09.03.17 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА

263/25/05 Про надання інформації на виконання доручення першого заст.голови ОДА Боня в.В. 

від 01.03.2017 №917/0/05-49/3-17

10.03.17 01.03.17 ГУ Держпродспоживслужби в 

Мик.обл.

14.4.4.3-29/726 Щодо компенсації за вилучених тварин в епізоотичному осередку

10.03.17 09.03.17 Департамент захисту економіки в 

Мик.обл.

1583/39/113/01-17 Про надання інформації щодо інвест.проектів у 2017 році

10.03.17 28.02.17 Управління ЖКГ ОДА 263/01-03 Про надання кандидатури до складу комісії з приймання-передачі майна

10.03.17 09.03.17 Доручення 1023/0/05-60/3-17 Про надання кандидатури для включення до Ради молодих вчених при органах 

виконавчої влади

10.03.17 03.03.17 Протокол 1 Протокол засідання координаційної ради при облдержадміністрації з питань реалізації 

Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської 

області на 2011-2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі 

до 2015 року
10.03.17 24.02.17 Державна інспекція ядерного 

регулювання України

08-38/1197 Щодо направлення копії наказу про призначення Кобилінського С.В. на посаду 

начальника Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки - заступника Головного 

державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України

13.03.17 13.03.17 Депутат Миколаївської обласної 

ради Олабін В.В.

105 Про надання інформації про отримання протягом 2014-2017 років коштів до обласного 

бюджету від продажу майна, що належало підприємству "Облпаливо"

13.03.17 10.03.17 Розпорядження голови ОДА 65-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"

13.03.17 10.03.17 Розпорядження голови ОДА 64-р Про створення робочої групи з опрацювання пропозицій щодо налагодження ефективної 

діяльності комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Миколаїв" та 

подальшого його функціонування за основним профілем діяльності

13.03.17 13.03.17 Депутат Мик.обл.ради Кухта І.В. б/н Про надання переліку нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області
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13.03.17 13.03.17 Облдержадміністрація б/н Про надання пропозицій до плану основних заходів, що проводяться ОДА у квітні 2017 

року

13.03.17 13.03.17 Облдержадміністрація 426/17-05-58/6-17 Щодо публічного представлення звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської 

області за 2016 рік

13.03.17 09.03.17 Миколаївське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства

217 Пропозиції стосовно внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки " Миколаївщина-2017" в частині планування 

заходів із забезпечення охорони лісів від пожеж

13.03.17 10.03.17 Мінрегіон 8/12.1-16-17 Про надання інформації для підготовки офіційного візиту Президента України до 

Латвійської Республіки

13.03.17 06.03.17 Депутат Миколаївської обласної 

ради

б/н Депутат Демченко Т.В. Про розгляд звернення керівництва Баштанського району 

стосовно вирішення питання щодо прийняття на бланс у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст, сіл Баштанського району будівлі аптеки №15 

ПКВО "Фармація"
13.03.17 03.03.17 Редакція газети "Рідне Прибужжя" 28 Про вирішення питання щодо передачі нерухомого майна

13.03.17 10.03.17 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА

266/25/04 Про виконання заходів обласної Програми підтримки засобів масової інформації та 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування на 2017-2021 роки

13.03.17 без дати ТОВ "Триая" б/н Про надання звіту 1-дф за ІІІ квартал 2016 року та звіту про суми нарахованої зарплати 

за жовтень 2016 року

13.03.17 10.03.17 Громадська організація 

"Всеукраїнський рух "Сила права"

140 Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - нежитлові приміщення другого поверху 

чотириповерхової будівлі (м.Миколаїв, вул. 10 Слобідська,2)

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

12 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Широколанівської 

спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату  Веселинівського району Миколаївської 

обласної ради 

13.03.17 10.03.17 ГУ статистики у Мик.обл. 23/14-17 Про створення акаунта Державної служби статистики в соціальній мережі Facebook

13.03.17 13.03.17 ПКВО "Фармація" 216/06-01 Про видачу довіреності на юрисконсультанта ПКВО "Фармація" Родіної Н.А.

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

8 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту обласної 

офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної ради

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

9 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про затвердження Статуту Миколаївського 

обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної 

ради

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

11 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Шевченківської 

загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської 

обласної ради 
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13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

13 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Вознесенської 

загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість" Миколаївської 

обласної ради 

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

14 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Миколаївської 

загальноосвітньої  санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної 

ради 

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

15 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Новопетрівської 

спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату Снігурівського району Миколаївської 

обласної ради 

13.03.17 23.02.17 Рішення миколаївської обласної 

ради

16 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Мішково-

Погорілівської загальноосвітньої  санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів  

Миколаївської обласної ради 

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

17 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Володимирівської 

загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської 

обласної ради 

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

18 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Первомайської  

спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату  Миколаївської обласної ради 

13.03.17 09.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 335 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної ) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 20.12.2014 №117

13.03.17 09.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 336 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 20.12.2014 №117

13.03.17 23.02.17 Рішення Миколаївської обласної 

ради

10 Одинадцята сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту Очаківської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної 

ради

14.03.17 06.03.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань законності

187-03/05-17 Оригінал. Про надання інформації про хід виконання рішення облансої ради від 

10.11.2016 №7 

14.03.17 14.03.17 КП "Миколаївкнига" 3-1/26  Скарга на дії головного державного виконавця та органу ДВС21

14.03.17 14.03.17 РЛП "Приінгульський" 24 Про фінансування в березні 2017 року на придбання канц.товарів

14.03.17 14.03.17 РЛП "Кінбурська коса" 39 Заявка на фінансування за 1-шу половину березня

14.03.17 22.02.17 Закон України 1904-VIII Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь 

України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього 

бізнесу (COSME) (2014-2020)"

14.03.17 08.02.17 Закон України 1839-VIII Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською 

організацією з питань юстиції

14.03.17 14.03.17 РЛП "Тилігульський" 47 Заявка на фінансування в березні 2017р. На оплату комунальних послуг

14.03.17 14.03.17 РЛП "Тилігульський" 46 Заявка на фінансування в березні 2017р. На орендну плату та податок на землю

14.03.17 10.03.17 Розпорядження голови ОДА 70-рк Про призначення тимчасово виконуючого обов"язки директора комунального 

підприємства Миколаївської обласної ради "Агенство розвитку"
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14.03.17 13.03.17 Миколаївська обласна рада 

професійних спілок

01/01-11/62 Протокол засідання Миколаївського обласного координаційного комітету сприяння 

зайнятості населення від 03.03.2017 №1

14.03.17 13.03.17 Облдержадміністрація 327/0/05-23/2-17 Про формування державного замовлення на 2018 рік

14.03.17 10.03.17 Миколаївська обласна рада 311-07-05-17 Про розгляд листа Нечаянської сільської ради № 159-04-08-17 від 24.02.17  щодо 

передачі нерухомого майна ПКВО "Фармація" у комунальну власність Нечаянської 

сільради

14.03.17 13.03.17 Облдержадміністрація 365/0/05-23/2-17 Про проведення семінарів у березні 2017 року

15.03.17 14.03.17 Миколаївська обласна рада 152-03/05-17 Про надання пропозицій стосовно розгляду питань на черговій сесії облаасної ради

15.03.17 14.03.17 Перший заступник Глави АПУ 09-24/148 Про засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України 

20.03.2017

15.03.17 14.03.17 ГУ статитстики у Мик.обл. 43/9-48 Щодо змін в методології статитстики роздрібної торгівлі

15.03.17 27.02.17 Адвокатське об"єднання 

"Муніципальна адвокатура"

20-02 Адвокатський запит про надання інформації щодо обсягів міжнародної технічної 

допомоги за 2016 рік наданої урядами іноземних країн, міжнародними організаціями, 

громадськими і волонтерськими об"єднаннями та використаної на розвиток і підтримку 

малого і середнього підприємництва у Мик.обл.
15.03.17 15.03.17 Департамент соціального захисту 

населення ОДА

б/н Про надання інформації по підприємствах (для підготовки матеріалів на комісію з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати

15.03.17 13.03.17 Облдержадміністрація 1050/0/05-51/3-17 Про забезпечення виконання Плану заходів з виконання Указу ПУ від 11.01.2017 №1 

"Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні" у Миколаївській області

15.03.17 14.03.17 Міжрегіональне управління 

нац.агенства України з питань 

держ.служби в Одеській, 

Миколаївській та Херсонській 

областях, АРК та м.Севастополі

63/ТО03-40 Щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 

службовець"

15.03.17 22.02.17 Протокол 1 Протокол засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезепчення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати

16.03.17 22.02.17 Первинна профспілкова 

організація "Миколаївський 

суднобудівний завод "Океан"

09-02 Про вирішення питання щодо заборгованості із заробітної плати

16.03.17 15.03.17 Посольство Республіки Індія Com/Kyiv/212/4/2017 Про проведення бізнес-семінару в Миколаївській області 24.03.2017 о 10-00

16.03.17 14.03.17 Секретаріат КМУ 8178/3/1-17 Про розгляд листа первинної профспілкової організації ПАТ "Миколаївський 

суднобудівний завод "Океан" від 02.02.2017 №09-02 про заборгованість із заробітної 

плати

16.03.17 06.03.17 ФДМУ 10-15-4330 Про надання відомостей про нерухоме майно, щодо якого проведено державну 

реєстрацію для вгнесення до Реєстру

16.03.17 10.03.17 Постанова КМУ 138 Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту

16.03.17 21.02.17 ТОВ "Океан-судоремонт" 42 Про вирішення питання щодо заборгованості із заробітної плати
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16.03.17 13.03.17 Секретаріат КМУ 8178/2/1-17 Лист ТОВ "Океан-Судноремонт" від 21.02.2017 №42 щодо заборгованості із заробітної 

плати

16.03.17 13.03.17 Секретаріат КМУ 2501/9/1-17 Лист МВС щодо охорони недобудованого ударного ракетного крейсера і території ДП 

"Суднобудівний завод ім. 61 комунара"

16.03.17 14.03.17 Торгово-промислдова палата 

України

855/02.0-2 Щодо ділового візиту до Республіки Корея

16.03.17 14.03.17 Мінрегіон 7/31-2643 Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі питання удосконалення системи 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики"

16.03.17 16.03.17 ГУ Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у мик.обл.

69/1255/02 Про відпрацювання теоретичної ввідної у рамках проведення багатоступеневого 

командно-штабного навчання регіонального рівня

16.03.17 14.03.17 Первомайський медичний коледж 94 Про надання роз"яснень щодо правоможності передачі будівель та майна навчального 

закладу

16.03.17 15.03.17 ПрАТ "МТС Україна" 1503/17 Про повернення помилково перерахованих коштів

16.03.17 15.03.17 Управління Південного офісу 

Держаудитслужби в Мик.обл.

15-14-02-18/1071 Про надання окремих показників фінансово-господарської діяльності закладу та 

підпорядкованих установ

16.03.17 06.03.17 ПАТ "Миколаївобленерго" 01/18-1568 Про заборгованість ТОВ "Океан-Судоремонт" за спожиту електроенергію

17.03.17 14.03.17 Народний депутат України VIII/328-1243 Депутатське звернення Вадатурського А.О. про розгляд звернення директора 

комунального закладу культури "Обласний палац культури" Добкіної М.М. стосовно 

допомоги у вирішенні питання проведення ремонту та впорядкування площі біля 

фонтану перед Палацом
17.03.17 17.03.17 ПП "Форкіс-Н" 16/1 Конукурсна документація на участь у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності 

для надання послуг з оцінки об"єкта оцінки

17.03.17 13.03.17 Миколаївська обласна рада 200-03/05-17 Про надання проекту порядку використання коштів з метою реалізації мікропроектів 

місцевого розвитку

17.03.17 15.03.17 Посольство Франції в Україні 2017-195634 Про візит Посла Франції до Миколаєва 04.04.2017

17.03.17 10.03.17 Генеральне консульство КНР в 

Одесі

014/2017 Запрошення делегації від Миколаївської області для участі у "Міжнародній виставці 

вугільної промисловості" (провінція Шаньсі)

17.03.17 14.03.17 МЗС України 51/36-212/3-0899 Про налагодження співробітництва з нідерландською компанією

17.03.17 15.03.17 ФОП Ганжа Богдан Маркович б/н Заява про участь у конкурсі з відбору суб"єктів оціночної діяльності

17.03.17 16.03.17 Облдержадміністрація 459/15-05-28/6-17 Про проведення перевірок своєчасності подання електронних декларацій та 

інформування Національного агенства з питань запобігання корупції про виявлені 

порушення термінів їх подання

17.03.17 17.03.17 Облдержадміністрація 392/0/05-5/2-17 Про надання інформації щодо обсягів видатків за окремими напрямками на 2017 рік

17.03.17 17.03.17 Колсалтингова фірма "Снейл" 29/03-17  Документи та кокурсні пропозиції  щодо відбору субєктів оціночної діяльності на право 

проведення оцінки

20.03.17 16.03.17 Оргкомітет з підготовки 

міжнародної виставки 

"InterBuildExpo"

109 Про проведення 32 міжнародної виставки "InterBuildExpo" 29 березня - 1 квітня у 

Виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"
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20.03.17 11.03.17 Підприємство громадської 

організації "Центр виробничої 

ппрактики інвалідів АТО 

"Літопис"

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

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

20.03.17 20.03.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань екології

221-03/05-17 Про засідання постійної комісії обласної ради з питань екології 23.03.2017 об 11-00

20.03.17 17.03.17 Європейська Академія Берліна б/н Про проведення навчання в Німеччині

20.03.17 15.03.17 Миколаївська обласна рада 399-07-05-17 Про розгляд звернення Козубівської сільської ради Доманівського району №121 від 

24.02.2017 щодо надання допомоги у вирішенні питання стосовно фінансування 

будівництва артезіанської свердловини в с.Козубівка

20.03.17 20.03.17 Управління ЖКГ ОДА 06/01-04 Факсограма. Про проведення оперативної наради щодо підсумків роботи робочої групи 

для проведення перевірок стану додержання Конституції України та законів України, 

інших актів законодавства комунальними підприємствами "Миколаївкомунтранс" і 

"Міжнародний аеропорт Миколаїв"
20.03.17 01.03.17 Мінрегіон 7/12-2155 Про надання інформації щодо інтенсифікації українсько-казахстанського 

співробітництва

20.03.17 01.03.17 Мінрегіон 7/12-2152 Про надання інформації щодо інтенсифікації українсько-турецького співробітництва

20.03.17 17.03.17 Облдержадміністрація 256/0/05-3/1-17 Про надання інформації за формами (щодо оплати праці)

21.03.17 21.03.17 РЛП "Тилігульський" 52 Заявка на фінансування в березні 2017 року на оплату послуг

21.03.17 21.03.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 41 Про фінансування у березні 2017 року на заробітну плату

21.03.17 20.03.17 Депутат Миколаївської обласної 

ради

б/н Депутат обласної ради Демченко Т.В. Про розгляд звернення голови Казанківської 

селищної ради Казанківського району стосовно вирішення питання щодо прийняття на 

баланс у спільну власність територіальних громад міста, сіл Казанківського району 

будівлі аптеки №38 ПКВО "Фармація"
21.03.17 20.03.17 Депутат Миколаївської обласної 

ради

б/н Депутат обласної ради Демченко Т.В. Про розгляд звернення керівництва Баштанського 

району стосовно вирішення питання щодо прийняття на баланс у спільну власність 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району будівлі аптеки №15 ПКВО 

"Фармація"
21.03.17 21.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 351 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 06.05.2015 №127

21.03.17 21.03.17 РЛП "Тилігульський" 51 Заявка на фінансування вберезні 2017 року на заробітну плату

21.03.17 21.03.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 42 Про фінансування у березні 2017 року на оплату послуг

21.03.17 20.03.17 Постійна комісія Миколаївської 

обласної ради з питань ЖКГ

224-03/05-17 Запрошення на азсідання комісії обласної ради 22.03.2017 о 10-00

21.03.17 21.03.17 РЛП "Кінбурська коса" 44 Заявка на фінансування за 2-гу половину березня
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21.03.17 21.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 350 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 20.12.2014 №117

21.03.17 20.03.17 Облдержадміністрація 2217/11-05-28/6-15 Про стан виконавської дисципліни за період з 20 січня по 20 лютого 2017 року

21.03.17 15.03.17 Посольство Ісламської Республіки 

Іран

569662 Нота щодо членства у Всесвітній асамблеї міст Шовкового шляху

21.03.17 20.03.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 40 Про нарахування і виплату надбавки за березень 2017 року

21.03.17 21.03.17 РЛП "Приінгульський" 28 Про фінансування в 2 половині березня 2017 року

21.03.17 10.03.17 Посольство США в Україні б/н Про візит Аташе Американської комерційної служби Посольства США до Миколаєва 4-

5 квітня 2017 року

21.03.17 22.02.17 Закон України 1902-VIII Про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову 

допомогу в кримінальних справах

21.03.17 22.02.17 Закон України 1903-VIII Про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу 

правопорушників

21.03.17 20.03.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 39 Про додаткове фінансування для розміщення плавучої платформи з модульних 

пластикових понтонів

22.03.17 21.03.17 Розпорядження голови ОДА 79-рк Про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників вищих навчальних закладів

22.03.17 22.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 353 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 22.03.2017 №160

22.03.17 22.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 352 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 20.12.2014 №117

22.03.17 16.03.17 Господарський суд Миколаївської 

області

915/613/16 Ухвала Господарського суду Миколаївської області від 16.03.2017 №915/613/16 щодо 

розгляду скарги КП "Фармація" до Інгульського відділу Держ.виконавчої служби 

м.Миколаєва Головного територіального управління юстиції у Мик.обл. щодо 

виконання наказу суду від 12.08.2016 у справі №915/613/16
22.03.17 13.03.17 НУК імені адмірала Макарова 60-05/712 Пояснювальна записка до деяких аспектів техніко-економічного та правового 

обгрунтування актуальності створення спільного комунального пароплавства в 

м.Миколаєві

22.03.17 17.03.17 Первомайський міськрайонний суд 

Миколаївської області

404/739/17/5016/2017 Копія ухвали суду про відкриття провадження у цивільній справі (номер провадження 

2/484/662/17 за позовом Ханіна В.В. до Миколаївської ОДА про скасування 

розпорядження Миколаївської ОДА про увільнення від виконання обов"язків директора 

комунального закладу
22.03.17 20.03.17 КП Первомайської міської ради 

"Управління пасажирських 

перевезень"

28 Про погодження розміру автостанційного збору на 2017 рік

22.03.17 17.03.17 Мінекономровзитку 4102-15/8806-06 Про застосування (скасування) спеціальних санкцій
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22.03.17 16.03.17 Кривобалківська сільська рада 121-04-03 Копія рекомендацій від 15.03.2017 №1 (акт приймання передачі житлових будинків)

22.03.17 14.03.17 Народний депутат України 

Вадатурський А.О.

VIII/328-1240 Депутатське звернення про надання інформації про показники соціально-економічного 

розвитку в Баштанському, Березнегуватському, Казанківському, Новоодеському, 

Новобузькому та Снігурівському районах Миколаївської області в період 2014-2017 

років
22.03.17 09.03.17 Народний депутат України Козир 

Б.Ю.

16/1-17 Депутатське звернення про розгляд звернення директора КП" Миколаївська обласна 

друкарня" Іщенко С.В.

22.03.17 16.03.17 Миколаївська обласна рада 2065-08-05-16 Про надання інформації щодо погашення боргу КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв" 

у зв"язку з невикористанням підприємством робочих місць

22.03.17 09.03.17 Державна архівна служба України 02-2/761 Щодо впровадження в місцевих державних архівних установах безготівкової оплати за 

архівні послуги через банківські пластикові картки за допомогою портативних 

банківських терміналів та інтернет-еквайрінгу

23.03.17 21.03.17 Розпорядження голови ОДА 87-р Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області з балансу комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Миколаїв" на баланс комунального підприємства Миколаївської обласної ради 

"Агенство розвитку"
23.03.17 20.03.17 Розпорядження голови ОДА 81-р Про внесення змін до складу координаційної ради при облдержадміністрації по 

виконанню обласних програм соціального захисту населення

23.03.17 23.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 355 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 14.09.2016 №150

23.03.17 01.03.17 Мінрегіон 7/19-2131 Роз"яснення щодо визначення обсягу фінансування проектів об"єднаних територіальних 

громад

23.03.17 23.03.17 ТОВ "Артіль" ЛТД 354 Про оформлення та видачу разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньоекономічну 

операцію згідно договору (контракту) від 30.12.2016 №157

23.03.17 21.03.17 Посол Індії в Києві Kyiv/Com/212/4/2017 Щодо Бізнес Семінару, який пройде в РТППП Мик.обл. 24.03.2017

23.03.17 22.03.17 Облдержадміністрація 508/15-05-28/6-17 Про перевірку з питань організацій та ведення військового обліку з 24 по 28 квітня 2017 

року

23.03.17 23.03.17 Доручення 1283/0/05-60/3-17 Щодо оголошення конкурсного відбору на посади керівників об"єктів комунальної 

власності

23.03.17 21.03.17 Миколаївська обласна рада 435-18-05-17 Про розгляд звернення ФОП Михайлова В.А. від 14.03.2017 щодо розгляду на засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва питання 

щодо перешкоджання користуванню орендованими приміщеннями

23.03.17 03.03.17 Мінрегіон 7/19-2289 Про роботу он-лайн платформи ДФРР

23.03.17 20.03.17 ТОВ "Оріон-Авто" 141 Про погодження розрахунку автостанційного збору по автостанції "Дачна" ТДВ "Оріон-

Авто" на 2017 рік
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23.03.17 16.03.17 Витяг з протоколу КМУ 21 Щодо підвищення якості підготовки проектів нормативно-правових актів, що подаються 

на розгляд КМУ

23.03.17 17.03.17 Департамент фінансів ОДА 032-19/794 Про розгляд листа Миколаївського обласного управління лісового та мисливського 

господарства від 10.03.2017 №222 щодо розроблення проекту обласної цільової 

програми "Ліси Миколаївщини" та можливості виконання її заходів за рахунок коштів 

місцевого бюджету
23.03.17 21.03.17 Розпорядження голови ОДА 81-рк Про увільнення від виконання обов"язків директора Миколаївського обласного 

комунального підприємства "Облпаливо"

24.03.17 24.03.17 Миколаївський обласний 

клінічний госпіталь віетеранів 

війни Миколаївської обласної ради

246/04-04 Про погодження договору оренди нежитлового приміщення першого поверху 

п"ятиповерхової будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул.Київська,1 з ФОП Гарбуз І.О.

24.03.17 22.03.17 Облдержадміністрація 502/23-05-59/6-17 Про проведення засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати 31.03.2017 о 10-00

24.03.17 22.03.17 Облдержадміністрація 410/0/05-26/2-17 Про участь у семінарах в рамках Академії доброго урядування та підвищення 

компетентності в Європі (AGREE)

24.03.17 21.03.17 Розпорядження голови ОДА 88-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 квітня 2016 

року №156-р "Про питання щодо управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області"

24.03.17 17.03.17 РТПП Миколаївської області 339/06 Про проведення круглого столу за темою: "Спрощення процедур торгівлі та сприяння 

експорту у рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС" 05.04.2017 в бізнес-центрі 

"Олександрівський"

24.03.17 23.03.17 Облдержадміністрація 148/0/05-11/2-17 Щодо виявлення корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

24.03.17 21.03.17 РЛП "Тилігульський" 50 Про виплату надбавки за березень 2017 року директору РЛП

24.03.17 24.03.17 РЛП "Тилігульський" 53 Заявка на фінансування в березні 2017 р. на заробітну плату

24.03.17 23.03.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/868 Про надання зведених планових показників по мережі, штатах і контингентах, вдатках 

на 2017 рік

24.03.17 23.03.17 Громадська організація 

"Миколаївське археологічне 

об"єднання "КЛІО"

3 Заява про розірвання договору оренди приміщення №65 від 31.03.2015 площею 18,2 

кв.м. за адресою: м.Миколаїв, вул. 10 Слобідська,2 (на балансі Упр.з питань 

надзвичайних ситуацій ОДА)

24.03.17 22.03.17 Херсонська група Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні

007-28/03-17 Про проведення зустрічі з заступником голови Миколаївської ОДА Кушніром О.В. з 

питань децентралізації в області 24.03.2017 об 11

27.03.17 Департамент соц.захисту 

населення ОДА

б/н Телефонограма про надання пропозицій до протокольних доручень засідання 

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці

27.03.17 24.03.17 Мінекономрозвитку 4231-06/9639-03 Щодо презентації Експортної стратегії України 28.03.2017
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27.03.17 27.03.17 Депутат Миколаївської обласної 

ради

75 Депутатське звернення про надання інформації щодо об"єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

27.03.17 10.03.17 Розпорядження голови ОДА 78-р Про затвердження Порядку організації прийомів іноземних делегацій та окремих 

іноземців в Миколаївській обласній державній адміністрації

27.03.17 22.03.17 Облдержадміністрація 509/15-05-58/6-17 Про проведення аналізу звітної інформації про чисельність працюючих та 

військовозобов"язаних за 2016 рік

27.03.17 22.03.17 Віце-Прем"єр-міністр України 10484/1/1-17 Про розгляд звернення Вадатурського А.О. про включення до переліку об"єктів 

(заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з держбюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 
27.03.17 22.03.17 Віце-прем"єр-міністр України 10473/1/1-17 Про розгляд звернення Козиря Б.Ю. про включення до переліку об"єктів (заходів), що 

фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

27.03.17 22.03.17 Віце-прем"єр-міністр України 10497/1/1-17 Про розгляд звернення Вадатурського А.О. про включення до переліку об"єктів 

(заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з держбюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій
27.03.17 22.03.17 Віце-прем"єр-міністр України 10858/1/1-17 Про розгляд звернення Лівіка О.П. про включення до переліку об"єктів (заходів), що 

фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

28.03.17 27.03.17 Мінрегіон 8/12-24-17 Про надання інформації для підготовки до проведення 5-го засідання СМК 

Туркменістан

28.03.17 23.03.17 Верховна Рада України 04-38/13-97(69825) Про проведення круглого столу на тему: "Про наслідки приватизації Миколаївського 

глиноземного заводу та повноту виконання покупцем інвестиційних зобов"язань" 

04.04.2017 о 14-00 в м.Києві

28.03.17 27.03.17 РТПП Миколаївської області 379/12 Щодо сприяння в проведення робочої зустрічі з Аташе з питань торгівлі Посольства 

США в Україні та спеціалістом з розвитку торгівлі Американської комерційної служби 

Посольства США 06.04.2017 о 16-30

28.03.17 20.03.17 Суб"єкт підприємницької 

діяльності Матвеев М.В.

б/н Щодо передачі об"єкту нерухомості за адресою: м.Миколаїв, вул.Пушкінська, 71

28.03.17 15.03.17 Державна регуляторна служба 

України

1669/0/20-17 Про надання інформації щодо діяльності інформаційних систем та щодо створення ІАК 

ДНК

28.03.17 17.03.17 РТПП Миколаївської області 341/06 Щодо проведення бізнес-зустрічі ділових кіл Миколаївської області з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Індії в Україні та представниками індійських кампаній, які 

зацікавлені в налагодженні ділових стосунків з товаровиробниками

28.03.17 28.03.17 Облдержадміністрація 539/11-05-58/6-17 Про надання звітної інформації за І квартал 2017 року
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28.03.17 27.03.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖГК

488-20-05-17 Про розгляд звернення депутата обласної ради Демченко Т.В. щодо розгляду листа 

керівництва Баштанського району стосовно вирішення питання щодо прийняття на 

баланс у спільну власність територіальних громад міста, сіл Баштанського району 

будівлі аптеки №15 ПКВО "Фармація"
28.03.17 28.03.17 Регіональна рада підприємців при 

Миколаївській ОДА

10 Про участь в черговому засіданні Регіональної ради підприємців при Миколаївській 

ОДА 29.03.2017 о 13-00

28.03.17 23.03.17 Віце-прем"єр-міністр України 11089/1/1-17 Про розгляд звернення Жолобецького О.О. про включення до переліку об"єктів 

(заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з держбюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій
29.03.17 23.03.17 Протокол б/н Протокол оперативної наради щодо підведення підсумків роботи робочої групи по 

перевірці стану додержання Конституції України та законів України, інших актів 

законодавства комунальними підприємствами "Миколаївкомунтранс" і "Міжнародний 

аеропорт Миколаїв"
29.03.17 29.03.17 Облдержадміністрація 452/0/05-11/2-17 Про розробку антикорупційних програм юридичних осіб, які знаходяться в 

оперативному управлінні

29.03.17 29.03.17 Облдержадміністрація 326/0/05-3/1-17 Про надання методичних матеріалів НАЗК

29.03.17 23.03.17 ГУ ДСНС України у 

Миколаївській області

69/1368/01 Щодо передачі на баланс аврійно-рятувального загону спеціалнього призначення ГУ 

ДСНС України в Мик.обл. транспортний засіб

29.03.17 22.03.17 Управління Південного офісу 

Держаудитслужби в Миколаївській 

області

15-14-02-17/1164 Основні напрями контрольно-ревізійної роботи на ІІ квартал 2017 року

29.03.17 22.03.17 Розпорядження КМУ 186-р Про розподіл у 2017 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для 

підтримки регіональної політики

29.03.17 22.03.17 Навчально-методичний центр 

Держфінмоніторингу України

423/9150-04 Щодо питань фінансового моніторингу

29.03.17 27.03.17 Профспілкова організація ДП 

"Суднобудівного заводу ім.61 

комунара"

11/и Резолюція мітингу від 24.03.2017

29.03.17 28.03.17 Доручення 1354/0/05-60/3-17 Про надання інформації щодо професійних свят та значущих пам"ятних дат

29.03.17 24.03.17 Посольство Республіки Білорусь в 

Україні

01-38/3-Д Щодо проведення виставки-презентації білоруської пасажирської та комунальної 

техніки в м.Києві 04.04.2017

29.03.17 23.03.17 МЗС України 51/36-212/3-1042 Про налагодження співробітництва з катарською компанією

29.03.17 21.03.17 Миколаївська митниця ДФС 1300/9/14-70-18-29 Про налагодження взаємодії з питань планування митних надходжень та залучення 

суб"єктів планування індикативних показників Мінфіну на підтримку інфраструктури 

митниць ДФС

29.03.17 24.03.17 ТОВ "НАДРИ" 30 Про надання гірничого відводу для розробки Малофедорівського родовища гранітів на 

території Казанківського р-ну Мик.обл.
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30.03.17 28.03.17 Депутат Миколаївської облансої 

ради

6 Депутат Барна Ф.П. Про надання інформації щодо кількості договорів оренди 

нерухомого майна протягом 2016 року, про об"єкти, що були передані за конкурсом

30.03.17 27.03.17 Секретаріат КМУ 8178/5/1-17 Лист АПУ щодо розгялду звернення ген.директора ТОВ "Океан-Судоремонт" Л.Шуміла 

та голови профспілкрового комітету Первинної профспілкової організації 

"Миколаївський суднобудівний завод "Океан" О.Немова щодо ситуації, яка склалася у 

ТОВ "Океан-Судоремонт"
30.03.17 28.03.17 Миколаївська обласна рада 256-03/05-17 Про внесення пропозицій обласній раді та проекти рішень щодо питань, які виносяться 

на розгляд сесії

30.03.17 27.03.17 Миколаївське обласне 

територіальне відділення 

Антимонопольного комітету 

України

2-292/80-442 Про надання інформації щодо реалізації деревини, сільськогосподарських підприємств, 

що реалізовують необроблену деревину, обсяги виробництва деревини

30.03.17 29.03.17 Мінрегіон 7/19-3282 Про надання інформації щодо реалізації проектів по створенню у школах нового 

освітнього простору

30.03.17 30.03.17 Облдержадміністрація 320/0/06-05/1-17 Постанова КМУ від 22.03.2017 №171 "Про внесення змін до Порядку проведення 

щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

30.03.17 29.03.17 Управління з питань надзвичайних 

ситуацій ОДА

202/02-07-25 По надання кандидатури до складу облансої інвентаризаційної комісії

30.03.17 24.03.17 План б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у квітні 2017 року

31.03.17 21.03.17 Регіональна філія "Одеська 

залізниця"

11-7/233 Щодо узгодження тарифів на перевезення громадян у приміському сполученні, 

підвищені у середньому на 15%, з приведенням тарифів по усіх дирекціях залізничних 

перевезень до єдиного рівня по філії

31.03.17 16.03.17 Оргкомітет міжнародної виставки 

"InterBuildExpo"

109-1 Щодо проведення 32 міжнародної виставки "InterBuildExpo" 29 березня-1 квітня у 

Виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"

31.03.17 31.03.17 Доручення 1452/0/05-60/3-17 Щодо проведення всеукраїнської акції "Спільна молитва за мир в Україні і перемогу над 

агресором"

31.03.17 31.03.17 Облдержадміністрація б/н Про надання інформації щодо сум заборгованості за судовими рішеннями, боржниками 

за якими є державні органи, державні підприємства, установи, організації, а також 

юридичні особи, примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до 

законодавства
31.03.17 23.03.17 Облдержадміністрація 518/25-05-33/6-17 Про виконання Плану заходів з виконання Указу Президента України " Про оголошення 

2017 року Роком Японії в Україні" в Миколаївській області

31.03.17 30.03.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань аграрної політики

270-03/05-17 Висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку села від 28.03.2017 №2 "Про звіт щодо виконання у 

2016 році основних показників та заходів програми економічного і соціального розвитку 

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

рік"
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Джерело інформації Номер документу Назва документу

31.03.17 29.03.17 ГУДКСУ у Мик.обл. 13-09/2261 Розрахунок на придбання комп"ютерної техніки для ГУДКСУ у Миколаївській області


