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03.05.17 03.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 62 Заявка на фінансування за травень 2017 року

03.05.17 03.05.17 Департамент фінансів ОДА 031-09/1297 Про надання проекту зведеного кошторису з відповідними обгрунтуваннями, 

проекту зведеного плану асигнувань загального фонду бюджету на 2017 рік із 

зведеними даними та розрахунками та проекту паспорту бюджетної програми з 

проектом наказу про його затвердження
03.05.17 26.04.17 Торгово-промислдова палата України 1396/02.0-8 Про проведення Першого бізнес-форуму української діаспори та закордонних друзів 

України 18-19 травня 2017 року в м.Києві під гаслом "Українці світу - для України"

03.05.17 25.04.17 Ukrainian Gate 3 Про надання інформації (буклети, статті, інформаційні замітки про регіон) 

англійською мовою для створення англомовного ресурсу про Україну

03.05.17 27.04.17 План б/н План основних заходів, що проводяться ОДА у травні 2017 року

03.05.17 27.04.17 Миколаївська обласна рада 695-07-05-17 Лист виконавчого комітету Казанківської селищної ради №391/03-16 від 19.04.2017 

стосвно передачі нерухомого майна ПКВО "Фармація" у комунальну власність 

територіальної громади Казанківської селищної ради

03.05.17 03.05.17 Доручення 1913/0/05-60/3-17 Щодо організації та проведення 11 та 14 травня 2017 року заходів до Дня Європи в 

Миколаївській області

03.05.17 27.04.17 Миколаївська обласна рада 375-03/05-17 Про реєстр нерухомого майна

03.05.17 03.05.17 РЛП "Приінгульський" 43 Про фінансування в 1 половині травня 2017 року

03.05.17 28.04.17 Миколаївська обласна рада 690-01-05-17 Про розгляд листа депутатської фракції політичної партії "Народний Фронт" ВРУ 

від 13.04.2017 №04-02/6-39

03.05.17 03.05.17 РЛП "Тилігульський" 79 Заявка на фінансування в травні 2017р. На заробітну плату

03.05.17 03.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 61 Заявка на фінансування за 1-шу половину травня

03.05.17 27.04.17 Управління культури, національностей 

та релігій ОДА

664/04-14 Про проведення семінару-тренінгу "Імплементація європейських стандартів для 

національних меншин в Україні" в м.Миколаєві 22-23 травня 2017 року

04.05.17 26.04.17 Доручення 1863/0/05-60/3-17 Про забезпечення виконання рішень протоколу №2 від 20.04.2017 чергового 

засідання регіональної комісії з питань ТЕБ

04.05.17 04.05.17 Головне територіальне управління 

юстиції у Мик.обл.

6.2-6/05 Про проведення семінару для юрисконсультантів та інших зацікавлених працівників 

05.05.2017 о 10-00

04.05.17 04.05.17 Облдержадміністрація 623/0/05-22/2-17 Про проведення семінарів в ОРІДУ НАДУ

04.05.17 28.04.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

17019/1/1-17 Про розгляд звернення народного депутата України Макар"яна Д.Б. щодо 

включення до переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок 

субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально- економічного розвитку окремих територій
04.05.17 21.04.17 Мінрегіон 7/31-4323 Про надання інформації щодо міжрегіональних угод в області

04.05.17 03.05.17 ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ Україна ЛТД" 90 Про внесення змін в договір оренди стосовно інформації щодо балансоутримувача 

орендованого майна (майно передано з балансу КП"Міжнародний аеропорт 

Миколаїв" на баланс КП "Агенство розвитку")

05.05.17 05.05.17 Миколаївська обласна рада 386-03/05-17 Про надання фінансової звітності комунальних підприємств та інформації про їх 

діяльність
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05.05.17 27.04.17 Розпорядження голови ОДА 147-рк Про тимчасове виконання обов"язків директора комунального підприємства 

"Дирекція з капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної 

ради

05.05.17 04.05.17 Доручення 1938/0/05-61/3-17 Про надання інформації щодо оголошення конкурсного відбору на посади 

керівників об"єктів комунальної власності

05.05.17 04.05.17 Облдержадміністрація 636/0/05-11/2-17 Про доведення наказу Мін.оборони України від 28.02.2017 №118 "Про визнання 

таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 15.12.2010 №660"

05.05.17 05.05.17 Доручення 1976/0/05-61/3-17 За підсумками наради 04.05.2017 з питань підготовки проведення заходів з нагоди 

Дня Європи

05.05.17 04.05.17 РЛП "Приінгульський" 44 Про фінансування у травні місяці 2017 року

05.05.17 05.05.17 Мінекономрозвитку 4312-05/14805-06 Про надання пропозицій до 7-го засідання Координаційної Радди та Комітету 

"Кейданрен"

05.05.17 05.05.17 Мінрегіон 7/19-4817 Про проведення відео-наради в режимі он-лайн 10.05.2017 о 12-30 з актуальних 

питань регіонального розвитку

10.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 5 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про призначення Свистуна 

Артема Олександровича на посаду директора - художноього керівника 

Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру 

10.05.17 10.05.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/1374 Про надання інформації щодо кількості установ та одержувачів бюджетних коштів, 

що фінансуються з обласного бюджету та зареєстровані на держ.інформаційному 

порталі "Є-ДАТА"

10.05.17 10.05.17 Європейський банк реконструкції та 

розвитку

б/н Запрошення на прийом з нагоди відкриття регіонального представництва в м.Одеса

10.05.17 27.04.17 Розпорядження голови ОДА 145-р Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28 березня 2016 року №97-р "Про припинення юридичної 

особи-комунального підприємства "Обласне архітетктурно-планувальне бюро 

Миколаївської обласної ради"
10.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 17 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про визнання таким, що втратило 

чинність, рішення обласної ради від 12 березня 2016 року №41

10.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 14 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про визнання таким, що втратило 

чинність, рішення обласної ради від 30 липня 2015 року №11

10.05.17 05.05.17 Розпорядження голови ОДА 150-р Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2017 

№106-р "Про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Україні, 

які проводитимуться у Миколаївській області 2017 року"

10.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 7 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про звіт обласної державної 

адміністрації щодо виконання у 2016 році основних показників та заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

"Миколаївщина - 2017" 
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10.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 4 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про припинення трудових 

відносин із художнім керівником Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру Кравченком Миколою Антоновичем

10.05.17 10.05.17 Проект "Підтримка України в 

апроксимації законодавства ЄС у сфері 

навколишнього середовища "

б/н Про проведення Регіонального семінару-тренінгу зі стратегічної екологічної оцінки, 

який відбудеться 18-19 травня 2017 року в м.Одеса

10.05.17 05.05.17 Департамент зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та інвестиційної 

діяльності Луганської ОДА

8/20-01/458 Про використання досвіду Миколаївської області для покращення інвестиційного 

клімату

10.05.17 10.05.17 Центральний районний військовий 

комісаріат м.Миколаєва

1726 Про проведення методичного заняття 26.05.2017 о 9-00

10.05.17 03.05.17 Спілка підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України

86/14 Інформаційний бюлетень №3-4 (230-231) березень, квітень 2017р.

10.05.17 03.05.17 Національне агенство України з питань 

державної служби

53/50/22-17 Про проведення навчання у Королівстві Нідерланди з 21 по 30 червня 2017 року на 

тему "Державні закупівлі"

10.05.17 04.05.17 Мінрегіон 7/19-4766 Про проведення відео-наради в режимі он-лайн 05.05.2017 о 16-00 з питань подачі 

інвест.програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів ДФРР у 2017 році

10.05.17 10.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 65 Заявка на фінансування за 1-шу половину травня

10.05.17 10.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 76 Про фінансування у травні 2017р.

10.05.17 10.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 75 Про фінансування у травні 2017р. на заробітну плату

10.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 9 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення доповнень до 

Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015- роки 

"Миколаївщина - 2017"

11.05.17 27.04.17 Обласне КП 

"Миколаївоблтеплоенерго"

1566/06 Про відстрочення терміну подання звіту про виконання фінансового плану 

підприємства

11.05.17 25.04.17 Миколаївське обласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету 

України

2-292/80-612 Про надання інформації щодо заключення договору оренди з ФОП Максом Д.Є. та 

надання документів стосовно діяльності департаменту

11.05.17 18.04.17 Департамент військо-технічної 

політики, розвитку озброєння та 

військової техніки Мін.оборони 

України

403/2/4/3089 Про розгялд листа Мик.ОДА від28.03.2017 №543/16-05-11/6-17 щодо реалізації 

Державної цільової оборонної програми будівництва класу "корвет" за проектом 

58250

11.05.17 04.05.17 Управління інфраструктури ОДА 228-02 Про розгляд листа Мик.обл.ради від 20.04.2017 №533-10-05-17 стосовно проведення 

наради щодо продовження виконання соціальних та екологічних заходів проекту 

"Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №3-6. 

Корегування уточненого проекту"
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11.05.17 10.05.17 ФОП Кірик Ярослав Олексійович б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області - частина 

нежитлового вбудованого приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі 

Баштанської ЦРА №15 Новобузької ЦРА №30
11.05.17 04.05.17 КП "Первомайське МБТІ" 21/04-02-01 Про затвердження ціни на проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого 

майна та затвердження вартості однієї нормо-години робіт та послуг

11.05.17 10.05.17 Облдержадміністрація 482/0/05-3/1-17 Про сприяння у направленні на навчання до НАДУ при Президентові України

12.05.17 11.05.17 РЛП "Тилігульський" 88 Заявка на фінансування в травні 2017р. На оплату послуг

12.05.17 26.04.17 Постанова КМУ 295 Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

12.05.17 12.05.17 Миколаївська обласна рада 400-03/0517 Телефонограма про порядок відвідування адміністративної будівлі Миколаївської 

обласної ради

12.05.17 30.03.17 Мінекономрозвитку 4503-06/10299-06 Про надання пропозицій до плану заходів Стратегії розвитку туризму та курортів на 

період до 2026 року

12.05.17 11.05.17 Миколаївська обласна рада 396-03/05-17 Запрошення на засідання постійної комісії обласної ради з питань ЖКГ, яке 

відбудеться 16.05.2017 о 10-00

12.05.17 11.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 68 Про затвердження розшифровки зі змінами до кошторису поточних видатків по 

фонду навколишнього природного середовища на 2017 рік

13.05.17 11.05.17 Доручення 2052/0/05-60/3-17 Щодо проведення контрольної перевірки стану реалізації заходів державної 

політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і 

пожежної безпеки у Мик.обл.

13.05.17 23.03.17 Закон України 1985-VIII Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків

13.05.17 11.05.17 Мінекономрозвитку 3903-05/15254-06 Про надання інформації стосовно найбільш перспективних інвестиційних проектів, 

які мають інноваційне спрямування у сферах промисловості, енергоефективності, 

переробки, розвитку інфраструктури тощо, для надання сприяння фінансової 

підтримки таким проектам 
13.05.17 26.04.17 Постанова КМУ 298 Про затвердження Порядку заміни приватного партнера за договором, укладеним у 

рамках державно-приватного партнерства

13.05.17 13.04.17 Закон України 2018-VIII Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків та доходи та Протоколу до неї

13.05.17 05.04.17 Закон України 1998-VIII Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською 

Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні 

автомобільні перевезення пасажирів 
13.05.17 03.05.17 Мінрегіон 9/31.3-191-17 Щодо реалізації ініціативи ЄС "Мери за економічне зростання"
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13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 18 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про перейменування 

комунального підприємтсва "Обласне архітектурно-планувальне бюро" 

Миколаївської обласної ради" та внесення змін до його Статуту

13.05.17 11.05.17 Віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України

18341/0/1-17 Про надання пропозицій до проекту рішення Уряду про зміни до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів 

щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, 

затвердженого постановою КМУ
13.05.17 12.05.17 Миколаївська обласна рада 280-03/05-17 Про винесення питання  щодо передачі санаторію-профілакторію "Інгул" ДП 

"Суднобудівний завод ім.61 комунара" з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на розгляд сесії 

обласної ради
13.05.17 13.05.17 Облдержадміністрація 852/15-05-28/6-17 Про вжиття заходів з питань військового обліку та бронювання

13.05.17 11.05.17 Мінрегіон 7/19-4982 Факсограма. Протокольні доручення за результатами відео-наради в он-лайн режимі 

під головуванням заст.Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України Парцхаладзе Л.Р. від 10.05.2017

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 15 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про перейменування 

комунального підприємства Миколаївської обласної ради "Агенство розвитку" та 

внесення змін до його Статуту 

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 29 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Положення 

про комунальний заклад "Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей" Миколаївської обласної ради

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 16 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про затвердження Програми 

розвитку комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки 

13.05.17 13.05.17 ГУ статистики у Мик.обл. 71/09-06 Про проведення круглого столу на тему: "Особливості формування показників зі 

статистики енергетики"

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 28 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту 

Центру олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту

13.05.17 04.05.17 Миколаївська обласна рада 760-06-05-17 Про передачу дитячого оздоровчого табору ім.П.П.Шмідта

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 24 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про перейменування 

Миколаївської обласної інфекційної лікарні та внесення змін до її Статуту

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 25 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про перейменування 

Миколаївського обласного Будинку дитини та внесення змін до його Статуту

13.05.17 27.04.17 Рішення Миколаївської обласної ради 27 Тринадцята позачергова сесія сьомого скликання. Про внесення змін до Статуту 

Центру олімпійської підготовки з баскетболу

15.05.17 15.05.17 КП "Профілактична дезінфекція" 8 Про надання КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції" 

Мик.обл.ради в безоплатне користування ( на умовах договору позички) нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області - честина нежитлови
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15.05.17 13.05.17 Розпорядження голови ОДА 165-рк Про тимчасове виконання обов"язків директора комунального підприємства 

"Профілактична дезінфекція"

16.05.17 16.05.17 Доручення 2116/0/05-60/3-17 Щодо руйнування фасаду Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру

16.05.17 15.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 70 Заявка на фінансування за травень 2017 року на обслуговування автомобіля та 

періодичні видання

16.05.17 16.05.17 Облдержадміністрація 676/0/05-22/2-17 Про прийом документів для вступу до ОРІДУ НАДУ при Президентові України

16.05.17 15.05.17 РЛП "Кінбурська коса" Щодо видачі нової довіреності на директора РЛП

16.05.17 16.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 74 Заявка на фінансування за 2-гу половину травня

16.05.17 16.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 72 Заявка на фінансування за 2-гу половину травня

16.05.17 15.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 69 Заявка на фінансування за 1-шу половину травня

16.05.17 13.05.17 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

15459/4/1-17 Про забезпечення виконання плану заходів з проведення роз"яснювальної кампанії в 

рамках запровадження ЄС безвізового режиму для України

16.05.17 03.04.17 Розпорядження КМУ 275-р Про затвердження середньострокового плану пріритетних дій Уряду до 2020 року та 

плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

16.05.17 13.05.17 РЛП "Тилігульський" 90 Заявка на фінансування в травні 2017р. На заробітну плату

16.05.17 16.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 73 Заявка на фінансування за травень 2017 року

17.05.17 13.05.17 Міністерство аграрної політики та 

продовольства України

37-18-11/11719 Про надання інформації щодо потенційних замовників проектів        занапрямом 

сільський розвиток для подальшої їх участі у тренінгу з підготовки проектних 

пропозицій, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від ЄС
17.05.17 15.05.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

18720/1/1-17 Про звернення народного депутата України Вадатурського А.О. про внесення змін 

до переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
17.05.17 17.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 82 Про фінансування у травні 2017р.

17.05.17 17.05.17 Департамент фінансів ОДА 041-23/1448 Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472 "Про внесення змін до 

наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836"

17.05.17 17.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 80 Про фінансування у травні 2017р. На заробітну плату та оплату електроенергії

17.05.17 16.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 79 Про виплату надбавки до посадового оклеаду в.о.директора РЛП

17.05.17 17.05.17 Мінекономрозвитку 4314-05/16082-06 Щодо ввезення птиці та продуктів птахівництва до Держави Катар (ДК)

17.05.17 15.05.17 Віце-прем"єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

6789/1/1-17 Про надання пропозицій щодо участі у програмах та фінансових інструментах, 

досткпних для України

17.05.17 11.05.17 Постанова КМУ 327 Про внесення змін до Порядку визначення суб"єкта управління об"єктами, що 

повернуті у власність держави, та іншим майном, суб"єкт управління якого не 

визначений
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17.05.17 21.04.17 Американська Торгівельна Палата в 

Україні

17-188 Запрошення на урочисте святкування 25-ліття заснування Американської 

торгівельної палати в Україні

17.05.17 15.05.17 РЛП "Тилігульський" 91 Заявка на фінансування в травні 2017р. На оплату послуг, придбання матеріалів

17.05.17 15.05.17 Профспілкова організація ДП 

"Суднобудівний завод ім.61 комунара"

23/и Протокол засідання профспілкового комітету від 10.05.2017 №11/1

17.05.17 15.05.17 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

04/261 Про ненадання інформації РЛП "Тилігульський"одо виконання рішення 

Координаційної ради з питань реалізації Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Мик.обл.на 2011-2015 роки та обл.Цльової 

програми розвитку екологічної мережі до 2015 
17.05.17 15.05.17 Ген.менеджер управління закордонних 

продажів "IHI Infrastructure Systems 

Co., Ltd"

б/н Щодо візиту делегації компанії до Миколаєва з презентацією своєї роботи

17.05.17 17.05.17 РЛП "Приінгульський" Про фінансування в 2 половині травня 2017 року

17.05.17 17.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 81 Про фінансуавння у травні 2017р. На орендну плату та податок на землю

18.05.17 ТОВ "Учасники АТО" б/н Про виділення в оренду приміщення, яке знаходиться на балансі КП "Фармація" за 

адресою: м.Миколаїв, вул.Комкова,16

18.05.17 18.05.17 Центральний районний віськовий 

комісаріат

1876 Про проведення перевірки 25.05.2017 щодо стану військового обліку і бронювання 

призовників і військовозобов"язаних

18.05.17 16.05.17 Секретаріат КМУ 18170/1/1-17 Про розгляд листа благодійної організації "Міжнародні антикорупційні суди" від 

04.05.2017 №017024542 щодо оренди Миколаївським глиноземним заводом та 

"Термінал-Укрхарчозбутсировина" Дніпро-Бузького порту

18.05.17 17.05.17 Миколаївський обласний військовий 

комісаріат

3/3367 Про проведення спільного штабного тренування з територіальної оборони зі штабом 

зони територіальної  оборони і штабами районів територіальної оборони області за 

темою: "Вироблення замислу територіальної оборони" з 23 по 24 травня 2017 року

18.05.17 26.04.17 КП "Обласне архітектурно-

планувальне бюро" Мик.обл.ради

ОАПБ-77/2017 Про укладення договору про надання послуг, прийняття виконаних робіт та 

здійснення оплати наданих послуг

19.05.17 16.05.17 Мінекономрозвитку 4504-07/15920-03 Про надання пропозицій для включення до Всекраїнської туристичної програми 

"Шляхами Української революції 1917-1921 років"

19.05.17 18.05.17 Доручення 2178/0/05-61/3-17 Щодо роботи комісії з обстеження будівлі та перевірки технічного стану внутрішніх 

приміщень Миколаївського академічного художнього російського драматичного 

театру

19.05.17 19.05.17 Департамент соц.захисту населення 

ОДА

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

інформації по зазначених підприємствах

22.05.17 22.05.17 Облдержадміністрація 2209/0/05-60/3-17 Щодо оперативного інформування (незалежно від часу доби) першої приймальні 

облдержадміністрації у разі виникнення резонансних та надзвичайних подій
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22.05.17 22.05.17 КП "Миколаївкнига" Мик.обл.ради 3-1/50 Позовна заява про стягнення заборгованості з ФОП Михайлова В.А. за договором 

оренди нерухомого майна, що належить до спільної влсності иериторіальних громад 

сіл, селищ, міст Мик.обл. (м.Миколаїв, вул.Дзержигського, буд.134)

22.05.17 18.05.17 Управління капітального будівництва 

ОДА

265/03-15/01 Про повернення коштів до державного бюджету по об"єкту, фінансування якого 

здійснювалось за рахунок коштів ДФРР

23.05.17 23.05.17 Виконавчий комітет Первомайської 

міської ради

3573/03.1-22 Запрошення на круглий стіл: "Виробництво енергоресурсів з екологічно чистих 

джерел. Захист навколишнього середовища" 29.05.2017 о 10-00 в м.Первомайськ

23.05.17 22.05.17 Мінрегіон 7/19-5401 Про надання інформації про стан реалізації проектів ДФРР, не завершених у 2016 

році та включених до фінансування за рахунок ДФРР у 2017 році (включені)

23.05.17 23.05.17 Облдержадміністрація 939/25-05-28/6-17 Про надання інформації: 1) значущі проблемні питання, які постали на території 

Мик.обл.та були успішно вирішені за допомогою органів виконавчої влади, 

активних громадян; 2) про позитивні вирішення питань з якими 

23.05.17 23.05.17 Облдержадміністрація 534/0/07-05/1-17 Про надання пропозицій до плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 

рік в Миколаївській області

23.05.17 19.05.17 Перший віце-прем"єр-міністр України - 

міністр економічного розвитку і 

торгівлі України

19089/1/1-17 Про опрацювання пропозицій від народних депутатів України щодо включення до 

переліку об"єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
23.05.17 19.05.17 Мінрегіон 7/19-5312 Щодо участі у засіданні комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

ДФРР 25.05.2017 о 14-00 в м.Києві

24.05.17 19.05.17 ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" 14-3826 Про затвердження граничного розміру плати за одне ліжко-місце в гуртожитках 

підприємств за проживання громадян України

24.05.17 22.05.17 Розпорядження голови ОДА 173-р Про проведення в Миколаївській області ІІ етапу Всеукраїнської спартакіади серед 

збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя

24.05.17 15.05.17 ФДМУ 10-33-9550 Щодо пошуку потенційних інвесторів для участі в конкурсі з продажу пакета акцій 

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

24.05.17 23.05.17 Постійна комісія обласної ради з 

питань ЖКГ

428-03/05-17 Рекомендації постійної комісії від 16.05.2017 №3 , №4 , №5 , №6 , №7 , №8

24.05.17 22.05.17 РЛП "Кінбурська коса" 77 Заявка на фінансування за 2-гу половину травня

24.05.17 23.05.17 РЛП "Тилігульський" 95 Заявка на фінансування в травні на оплату лікарняних, водопостачання та 

електроенергії

24.05.17 23.05.17 РЛП "Тилігульський" 96 Заявка на фінансування в травні 2017р. На оплату послуг, орендної плати та податку 

на землю
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24.05.17 19.05.17 Розпорядження голови ОДА 172-р Про відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області

24.05.17 17.05.17 Українська асоціація підприємств 

легкої промисловості

1-96/15 Про проведення Форуму "Укрлегпром: Промисловий діалог з Урядом" 08.06.2017 у 

приміщенні Чернігівської ОДА

24.05.17 15.05.17 Веселинівська селищна рада 

Веселинівського р-ну Мик.обл.

05-03/762 Проект Програми соціально-економічного розвитку Веселинівської об"єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки для отримання експертного висновку 

відповідності проекту Програми стратегічним пріоритетам, завданням і заходам 

діючої регіональної стратегії Миколаївської ОДА
24.05.17 23.05.17 Посольство Республіки Корея в Україні MUA-2017-207 Щодо зусрічі  Радника-посланника Посольства з представниками Миколаївської 

ОДА з метою обміну поглядами щодо взаємного співробітництва в галузі 

промисловості та сільського господарства 26.05.2017

24.05.17 19.05.17 Генеральне Консульство Китайської 

Народної Республіки в Одесі

033/2017 Щодо візиту Генерального консулу КНР в Одесі до Миколаївської області 

05.06.2017 та зустрічі з керівництвом Миколаївської ОДА

25.05.17 12.05.17 Облдержадміністрація 850/12-05-58/6-17 Про уточнення показників обласного бюджету на 2017 рік

25.05.17 24.05.17 Облдержадміністрація 959/15-05-58/6-17 Про надання списку працівників, які допущені до роботи з документами, що містять 

службову інформацію з мобілізаційних питань

25.05.17 25.05.17 Центральний районний військовий 

комісаріат м.Миколаєва

1983 Припис на виконання завдання щодо перевірки стану військового обліку і 

бронювання військовозобов"язаних в ДЕРРП

26.05.17 19.05.17 Департамент патрульної поліції 

управління патрульної поліції у 

м.Миколаєві

6671/41/16/01-2017 Про надання інформації щодо наявних об"єктів незавершеного будівництва, житлові 

приміщення, гуртожитки тощо, які не експлуатуються, але придатні для 

використання за умови проведення кап.ремонту

26.05.17 23.05.17 Управління екології та природних 

ресурсів ОДА

01-02/219-05 Про направлення матеріалів щодо перевірки КП" Міжнародний аеропорт Миколаїв" 

та КП "Миколаївкомунтранс"

26.05.17 25.05.17 РЛП "Тилігульський" 97 Щодо погодження переліку платних послуг, що плануються надаватись РЛП 

"Тилігульський" у 2017 році

26.05.17 25.05.17 ТОВ "Альмєра" б/н Заява про надання в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Мик.обл. - частина замощення за адресою: 

м.Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, 4 (на балансі Мик.обл.психіатричної лікарні №1 

Мик.облради)
26.05.17 16.05.17 Розпорядження голови ОДА 169-р Про приймання-передачу матеріальних цінностей

26.05.17 19.05.17 Мінрегіон 19684/1/1-17 Про розгляд листа Торгово-промислової палати України про формування та 

наповнення ІПС для Експозиції України на "ЕКСПО-2017"

26.05.17 24.05.17 Миколаївська обласна рада 

професійних спілок

01/01-11/168 Протокол №2 від 18.05.2017 засідання Миколаївського обласного координаційного 

комітету сприяння зайнятості населення

26.05.17 23.05.17 Управління комунально майна 

Миколаївської міської ради

1028/10/01/08/17 Про надання кандидатури до складу комісії з передачі до комун.власності міста 

Миколаєва ЦМК ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

29.05.17 19.05.17 Прокуратура Миколаївської області 08-95вих-17 Про надання інформації щодо виконання судового рішення щодо передачі дитячого 

оздоровчого табору імені лейтенанта Шмідта
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29.05.17 23.05.17 Національна служба посередництва і 

примирення відділення в 

Миколаївській області

03-14/04-69 Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових 

спорів (конфліктів) в Миколаївській області у другому півріччі 2017 року

29.05.17 24.05.17 Миколаївський відокремлений 

підрозділ Установи "Центр розвитку 

місцевого самоврядування"

б/н Запрошення на церемонію урочистого відкриття підрозділу 31.05.2017 за адресою: 

м.Миколаїв, вул.Адміральська, 28/4

29.05.17 29.05.17 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації

186/03-10/17 Про надання пропозицій щодо направлення працівників на курси підвищення 

кваліфікації з ділової англійської мови у ІІ півріччі 2017 року

29.05.17 26.05.17 КП "Профілактична дезінфекція" 10 Щодо узгодження розміру посадового окладу т.в.о.директора Трача Ю.В.

29.05.17 29.05.17 Орг.відділ апарату ОДА б/н Про надання планів та звітів департаменту за період з січня по червень 2017 року

29.05.17 29.05.17 РЛП "Тилігульський" 99 Запрошення на відкриття навчання за програмою тематичного короткострокового 

семінару "Організація рекреаційно-туристичної дяльності та просвіта населення в 

регіональних ландшафтних парках" 30.05.2017 (м.Миколаїв, вул.Шевченка,64)

29.05.17 24.05.17 Посольство Угорщини в Україні 90-11/2017 Щодо проведення "Всесвітнього форуму з розвитку експорту 2017" у Будапешті з 24 

по 26 жовтня 2017 року

29.05.17 26.05.17 КП "Профілактична дезінфекція" 9 Про надання інформації щодо заборгованості у Кп "Профілактична дезінфекція" зі 

сплати платежів до бюджету за використання та/або надання в оренду комунального 

майна

29.05.17 25.05.17 Миколаївська обласна рада 894-07-05-17 Про розгляд звернення депутата Первомайської селищної ради Вітовського району 

Дитюк В.А. стосовно вирішення питання передачі нерухомого майна ПКВО 

"Фармація" у комунальну власність територіальної громади Первомайської 

селищної ради Вітовського району
29.05.17 24.05.17 Березанська РДА 321/1/01-2/32/17 Щодо внесення змін до діючого законодавства в ст.160 КУпАП щодо встановлення 

відповідальності за торгівлю з рук у невстановлених місцях не тільки в містах, але і 

в інших населених пунктах

29.05.17 23.05.17 Господарський суд Миколаївської 

області

915/476/17 Ухвала про порушення провадження у справі за позовом КП "Миколаївкнига" до 

ФОП Михайлова В.А.

30.05.17 19.05.17 ФДМУ 10-15-9929 Щодо упорядкування обліку юридичних осіб

30.05.17 30.05.17 Облдержадміністрація 1005/15-05-58/6-17 Про надання інформації щодо організаційно-штатної структури ОДА на особливий 

період

30.05.17 30.05.17 Облдержадміністрація 1006/21-05-58/6-17 Про надання кандидатур на курси з удосконалення навичок володіння українською 

мовою

30.05.17 29.05.17 Розпорядження голови ОДА 178-р Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області з балансу управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської облдержадміністрації на баланс державного підприємства 

"Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
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30.05.17 29.05.17 Розпорядження голови ОДА 177-р Про чергування відповідальних працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації під час святкових днів з 03 до 05 червня 2017 року

30.05.17 29.05.17 Розпорядження 175-р Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

30.05.17 26.05.17 Доручення 2329/0/05-60/3-17 Про створення робочої групи з розроблення обласної Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на період до 2020 року

30.05.17 30.05.17 Облдержадміністрація 2145/0/05-47/3-17 Щодо направлення методичних рекомендацій на тему: "Підготовка нормативно-

правового акта до державної реєстрації та його державна реєстрація"

31.05.17 24.05.17 Постанова КМУ 359 Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів

31.05.17 31.05.17 РЛП "Гранітно-степове Побужжя" 86 Про фінансуавння у червні 2017р.

31.05.17 31.05.17 Доручення 2385/0/05-60/3-17 Про надання пропозицій до графіка робочих поїздок Президента України до 

Миколаївської області у ІІ півріччі 2017 року

31.05.17 24.05.17 Постанова КМУ 360 Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів 

повітря

31.05.17 30.05.17 Мик.обл.психолого-медико-

педагогічна консультація

30 Щодо укладання договору оренди

31.05.17 30.05.17 Розпорядження голови ОДА 202-рк Про оголошення подяки голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

Акуловичу Є.К.


