
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.01.16 по 16.01.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00187/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Сушка М.Ю.

1
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

00164/08-79 Протокол голови ОДА1
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.2  Гугнін Е.А. (23.01.2016)
п.3  Гугнін Е.А.; Іщенко О.А.; Тоцький В.Є. 
(18.02.2016)
п.4  Департамент фінансів (18.02.2016)

2
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00101/08-10 Депутатське звернення04-23/17-44
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо видатків на 
підготовку робітничих кадрів у 
професійно-технічних та інших навчальних 
закладах на фінансування з місцевих бюджетів

3
06.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00198/08-14 Лист04-23/17-56
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВРУ 
27.01.2016
Про обговорення проекту Закону України про 
освіту

4
14.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України
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00175/08-10 Депутатське звернення13/01-16
НДУ ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В.
Про розгляд звернення Балим В.І.

5
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

00181/08-37 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В2749
Про нагородження Піскуна О.Л.

6
04.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Заявник

00107/08-32 Листб/н
КАНАРОВА Г.М.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

7
11.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00118/08-43 Листб/н
БЕДЛЕЦЬКИЙ Г.В.
Адміністративний позов до Управління соцзахисту 
населення Мелітопольської міськради

8
11.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00132/08-32 Листб/н
КРИВОРУЧКО В.Є.
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

9
12.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00182/08-32 Листб/н
ПАНЧЕНКО С.С.
Про затвердження технічної документації з 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

10
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00206/08-32 Листб/н
ЛИТВИНЕНКО С.С.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

11
29.12.2015від

№
від 15.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

2
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00104/08-44 Лист2/9/15-70-25-01
ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДФС
Про надання інформації щодо факту реєстрації 
внесків іноземного інвестора

12
04.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00162/08-35 Лист4
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
МІНСОЦПОЛІТИКИ
ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ 
СЕМІНАР 27-29.01.2016
Про участь у семінарі

13
13.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00250/08-22 Лист025/1501-16
ТОВ "ГРУПА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ"
Про надання переліку місць розташування малих 
гідроелектростанцій

14
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00183/08-34 Лист18/2016
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЧОРНОБИЛЬСЬКА НАРОДНА 
ПАРТІЯ
Про надання інформації щодо кількості відселених, 
евакуйованих, ліквідаторів та інвалідів, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

15
13.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00245/08-38 Лист5
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про підтримку проведення Четвертого 
Національного конкурсу "Благодійна Україна"

16
04.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

00186/08-43 Лист808/3759/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Майсак О.Г.

17
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

3
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00082/08-09 Доручення468/0/1-16
(Г.Зубко) Про отримання та доставку на місця 
накладу спецвипуску газети "Урядовий кур`єр"

18
06.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00087/08-04 Витяг з протоколуВП 142
(А.Яценюк) 6.2. Рішення з окремих питань щодо 
підготовки та подання Уряду проектів прес-релізів 
стосовно актів КМУ

19
16.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00088/08-03 Постанова1151
Про внесення змін до постанови КМУ від 
11.03.2004 № 308

20
16.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

00089/08-03 Розпорядження1410-р
Про затвердження плану заходів у зв`язку з 75-ми 
роковинами трагедії Бабиного Яру

21
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00090/08-09 Доручення530/0/1-16
(А.Яценюк) ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ 08.01.2016
Про участь у засіданні

22
07.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00091/08-09 Доручення52311/1/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд листа Запорізького 
обласного відділення конгресу української 
інтелігенції

23
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00092/08-09 Доручення39/1/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у грудні 2015 року

24
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00093/08-09 Доручення52746/1/1-15
(В.Федорчук)  Про продовження виконання підп.2 
п.1 та п.3 Доручення Президента України від 
12.11.2013 № 1-1/2944

25
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00096/08-49 Доручення1993/1/1-15-ДС
(Г.Зубко) Про фактичний стан будівництва 
фортифікаційних споруд

26
06.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

4
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00129/08-09 Доручення52170/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг

27
11.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

00130/08-04 Протокол наради 
(засідання)

530/2/1-16
(А.Яценюк) Протокол № 1 засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 08.01.2016

28
09.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00145/08-03 Постанова1178
Про внесення змін до обсягів державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
для державних потреб у 2015 році

29
23.12.2015від

№
від 13.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00146/08-09 Доручення51480/1/1-15
(А.Яценюк) Про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету ЦВК

30
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00147/08-09 Доручення547/0/1-16
(А.Яценюк) Про надання матеріалів до щорічного 
звіту КМУ і результатів виконання Програми 
діяльності КМУ

31
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00148/08-09 Доручення52559/1/1-15
(А.Яценюк) Про підготовку проекту плану заходів 
щодо  відзначення у 2016 році Дня Соборності 
України

32
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00149/08-09 Доручення17503/31/1-15
(В.Федорчук) Про надання інформації щодо 
виконання завдання, визначеного ст.2 Указу 
Президента України від 21.04.2015 № 228

33
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00150/08-09 Доручення360/0/2-16
(О.Паракуда) Про розгляд звернення Громадської 
ради при Запорізькій облдержадміністрації

34
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

5
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00151/08-09 Доручення51426/1/1-15
(А.Яценюк) Про проблемні питання мобілізаційної 
підготовки і мобілізації держави

35
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00152/08-09 Доручення310/0/2-16
(О.Паракуда) Про підготовку та подання Уряду 
проектів прес-релізів стосовно актів КМУ

36
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00153/08-09 Доручення279/1/1-16
(А.Яценюк) Про державну службу

37
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00169/08-09 Доручення51533/1/1-15
(В.Кириленко) Про виконання постанови КМУ від 
01.03.2014 № 65

38
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00170/08-09 Доручення1003/0/1-16
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 15.01.2016
Про участь у селекторній нараді

39
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00201/08-03 Постанова1180
Про внесення змін до постанови КМУ від 
03.09.2008 № 777

40
16.12.2015від

№
від 15.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00202/08-09 Доручення5210/1/1-16
(А.Яценюк) НДУ КРИВОШЕЯ Г.Г.
Про перехід органів державної влади державних 
підприємств та установ, підпорядкованих КМУ на 
підписку періодичних видань в електронному 
вигляді

41
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00229/08-09 Доручення52689/1/1-15
(А.Яценюк) Про розгляд звернення Рішко О.О. 
щодо відновлення будівництва міжселищного 
газопроводу

42
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00230/08-09 Доручення432/1/1-16
(В.Кириленко) Про фінансування 
професійно-технічних навчальних закладів

43
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00231/08-09 Доручення290/1/1-16
(А.Яценюк) Про Державний бюджет України на 
2016 рік

44
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00232/08-03 Постанова1181
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

45
25.12.2015від

№
від 16.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00209/08-23 Лист37-21-4-11/447
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 19.01.2016
Про участь у селекторній нараді

46
15.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00213/08-36 Лист37-25-4-11/310
Про погодження призначення Кондратенка Ю.С.

47
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00098/08-33 Лист4232-06/172-06
Про сприяння експорту української продукції

48
06.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00196/08-33 Лист4002-07/249-06
Про копію реєстраційної картки проекту 
"Термінова допомога постраждалому населенню 
України"

49
06.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00235/08-19 Лист3031-07/959-06
Про надання інформації щодо стану виконання 
Програми діяльності КМУ та Стратегії сталого 
розвитку "Україна-2020"

50
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00227/08-27 Лист06-01/003
Про запровадження патріотичних сюжетів на 
проїзних документах

51
06.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00228/08-27 Лист13-01/03
Про розповсюдження інформаційних матеріалів

52
13.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

00134/08-27 Лист16/15-5/15-16
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання, що відносяться до категорії 
особливої важливості

53
12.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00185/08-27 Лист24/9/15-16
Про розробку регіонального Плану заходів з 
реалізації Загальноукраїнського проекту культурної 
інтеграції "Український Донбас"

54
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00086/08-29 Лист10707/16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки"

55
31.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00085/08-34 Лист7/19-80
Про надання даних, що будуть використані при 
визначенні розрахункового обсягу Субвенції

56
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00100/08-24 Лист7/10-15340
Про тарифи на житлово-комунальні послуги у 
Запорізькій області

57
31.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00136/08-45 Лист7/13-168
Про надання інформації щодо площі об`єднаної 
територіальної громади та кількість сільського 
населення у такій територіальній громаді

58
12.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00167/08-20 Лист7/13-244
Про надання інформації щодо відкриття органами 
місцевого самоврядування бюджетних рахунків в 
органах Держказначейства

59
13.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00168/08-20 Лист7/10-241
Про надання інформації щодо  обсягів коштів, які 
не профінансовано відповідно до постанова КМУ 
від 11.01.2005 № 20

60
13.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00210/08-19 Лист7/31-301
Про надання інформації щодо стану затвердження 
планів роботи з виконання завдань Стратегії 
регіонального розвитку України

61
14.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00219/08-36 Лист7/21-286
Про погодження призначення Кошуби О.В.

62
14.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00234/08-22 Лист7/9-246
Про надання інформації щодо розвитку 
енергоефективності та енергозбереження в 
2016-2017 рр.

63
13.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00236/08-24 Лист7/10-293
Про розміщення  у квитанціях на оплату послуг 
інформації щодо розмірів призначеної субсидії та 
обсягу обов`язкової частки плати за послугу

64
14.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00154/08-29 Лист302/0/14-16/59
СЕМІНАР 19-20.01.2016
Про участь у семінарі

65
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00211/08-30 Лист429/0/14-16/57
Про пільги для сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 
піклування за оплату житлово-комунальних послуг

66
14.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00240/08-20 Лист31-04120-15-9/1
Про наказ Мінфіну від 14.12.2015 № 1130

67
13.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00200/08-37 Лист01-7220/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Люсовій Н.С.

68
25.12.2015від

№
від 15.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00156/08-24 Лист02-15/8-4
Про узгодження спільних протокольних рішень

69
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

00239/08-24 Лист182/21-12
Про узгодження спільних протокольних рішень

70
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

00197/08-10 Лист01-01-48/0139
Про звернення депутаті Енергодарської міської 
ради VIII скликання

71
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00208/08-10 Депутатське звернення01/01-2016р
ДОР БАБАНІН О.О.
Про надання переліку та копій заяв на 
фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

72
13.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00212/08-10 Депутатське звернення3
ДОР РЄПКІН О.О.
Про виділення коштів Службі автомобільних доріг 
у Запорізькій області

73
15.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Обласна рада

00102/08-17 Розпорядження2-р
Про проведення особистого прийому громадян у 
Запорізькій облраді

74
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00237/08-17 Лист0101/01-17
Про надання копій документів

75
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00217/08-17 Лист118
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 13.01.2016 № 8

76
13.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00218/08-17 Лист117
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 12.01.2016 № 7

77
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00081/08-22 Лист53/0087
Про відсутність лімітів природного газу на першу 
та другу декади 2016 р. Концерну "Міські теплові 
мережі" 

78
06.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00133/08-22 Лист51/0168
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Інтурист-Запоріжжя"

79
12.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00179/08-22 Лист53/0239
Про відсутність лімітів природного газу на  другу 
декаду 2016 р. Концерну "Міські теплові мережі" 

80
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00180/08-22 Лист53/0221
Про відсутність лімітів природного газу на  другу 
декаду 2016 р. ТОВ "Акімжилсервіс"

81
13.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00205/08-32 Лист19/0346
Про затвердження технічної документації з 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

82
15.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00207/08-22 Лист51/0345
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький кабельний завод"

83
15.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00158/08-22 Лист007-41/338
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
лютий 2016 року

84
13.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00106/08-22 Лист12-3--17А-769
Про наявність вантажів, що перебувають на 
зберіганні понад установлені терміни

85
04.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

00140/08-35 Лист3
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

86
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

00137/08-37 Лист79.0501/420
Про нагородження Кравченка І.Ф.

87
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00111/08-43 Лист48-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Позовна заява про визнання недійсним договорів 
оренди землі

88
29.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00114/08-22 Лист2772
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

89
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00127/08-32 Лист06/24-19
ТОВ "МІСТІНВЕСТСЕРВІС"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

90
11.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00189/08-22 Лист11-13
ПАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Про вирішення конфліктної ситуації з ПАТ 
"Запоріжгаз"

91
12.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00253/08-32 Лист02-2016
ТОВ "АРГОС-М"
Про проведення засідання комісії з земельних 
питань

92
16.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00084/08-22 Лист01-06/640
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА 
ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТМЕДИЦИНИ
Про включення до програми енергозбереження на 
2016 рік

93
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00097/08-41 Лист27/787
ЖОВТНЕВЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
ЛЕНІНСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 
ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання інформації щодо адреси розміщення 
організації "Народна Самооборона Запоріжжя"

94
11.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00113/08-43 Лист331/9/16663
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

95
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00121/08-43 Лист7484
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження від 
22.12.2015

96
22.12.2015від

№
від 12.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00122/08-43 Лист7481
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження від 
22.12.2015

97
23.12.2015від

№
від 12.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00123/08-43 Лист7483
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про акт прийому-передачі об`єкта нерухомого 
майна

98
23.12.2015від

№
від 12.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00124/08-43 Лист7482
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про акт прийому-передачі об`єкта нерухомого 
майна

99
23.12.2015від

№
від 12.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00131/08-22 Лист11/01-16
ПП "УКРСПЕЦІНДУСТРІЯ"
Про повторне обстеження промислового 
майданчика

100
11.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00173/08-41 Лист28/7-57
ЛЕНІНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУ НП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання списку громадських організацій м. 
Запоріжжя

101
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00188/08-20 Лист10
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про виділення коштів

102
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00204/08-37 Лист05-25/50
ФІНУПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про нагородження Дьякової  О.М.

103
13.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

14



№
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00249/08-43 Лист39/9/116
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ У ЗАП.ОБЛ.
Про відкладення провадження виконавчих дій по 
справі від 07.12.2015 №320/1669/15-ц

104
13.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00238/08-24 Лист03/0024
Про надання фінансової допомоги

105
13.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00141/08-22 Лист
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про пільгове перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом загального 
користування 

106
28.12.2015від

№
від 13.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00165/08-36 Лист1-ПК-16
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП 
"ДНДП ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про підтримку кандидатури Хазнаферова М.В.

107
13.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00224/08-38 Листб/н
ГО "ІЛАНА"
Про інформаційне забезпечення проекту

108
16.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

00119/08-43 Лист2/3111/26/2015
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 03.02.2016

109
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00190/08-43 Лист5935
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про залучення в якості співвідповідача

110
28.12.2015від

№
від 14.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00216/08-43 Лист317/1666/15-к
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 27.01.2016

111
15.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

15
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00125/08-28 Лист01-11-Т/4
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЦРЛ"
Про виділення коштів

112
08.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

00105/08-26 Лист214
АНДРІЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
РІЗНОПРОФІЛЬНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ БРР
Про ремонт покрівлі школи

113
22.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00094/08-15 Лист41-01/9
Про відзначення 22.01.2016 Дня Соборності 
України

114
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00135/08-15 Лист03-01/2
(В.Ковальчук) Про виділення часу з 18.01. по 
01.03.2016 на регіональних каналах  радіо та 
телебачення для трансляції ролика

115
12.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00174/08-15 Лист03-01/29
(В.Ковальчук) Про надання пропозицій до графіка 
робочих поїздок Президента України на перше 
півріччя 2016 року

116
14.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00191/08-15 Лист03-01/36
(В.Ковальчук) Про щоденне інформування щодо 
поширення захворювання на грип в регіоні

117
14.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

00233/08-15 Лист02-01/55
(Б.Ложкін) Про відзначення 29.01.2016 Дня пам`яті 
Героїв Крут

118
14.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00251/08-49 Лист02-01/71ДСК
(Б.Ложкін) Про вжиття заходів із завершення 
будівництва оборонного рубежу, закріпленого за 
облдержадміністрацією

119
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

16
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00171/08-02 Указ2/2016
Про внесення змін до Положення про стипендії 
Президента України для молодих майстрів 
народного мистецтва

120
12.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00193/08-36 Лист01-32/20
Про погодження звільнення Дегтяренка В.М.

121
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00138/08-36 Лист01-46/34
Про погодження призначення Устименка О.В.

122
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00177/08-36 Лист01-46/21
Про погодження призначення Кірпіченка Є.Ф.

123
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00178/08-24 Лист0131/11
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

124
05.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00192/08-24 Лист01-30/49
Про проведення наради

125
14.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00214/08-32 Лист05-24/0015
Про резервування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення

126
13.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00241/08-20 Лист01-01-20/027
Про перерозподіл медичної субвенції

127
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00244/08-36 Лист01-01-31/007
Про погодження переведення Волкової С.Ю.

128
11.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Гуляйпільська райдержадміністрація

00225/08-28 Лист013/01-23
Про додаткове виділення коштів

129
14.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00226/08-22 Лист015/01-27
Про забезпечення пасажиро сполучення на 
внутрішньо районних маршрутах

130
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00128/08-45 Лист03-02/131-к
Про встановлення тимчасового режиму роботи 
райдержадміністрації

131
28.12.2015від

№
від 12.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00159/08-36 Лист01-24/1224
Про погодження призначення Вайла А.М.

132
29.12.2015від

№
від 13.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00160/08-36 Лист01-07/26/0017
Про погодження стажування Горбаня В.О.

133
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00243/08-36 Лист01-07/26/0029
Про погодження звільнення Андраша О.М.

134
15.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

00223/08-36 Лист01.1-07/15
Про кандидатуру Підставки А.Д.

135
05.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00166/08-24 Лист02-01-25/0013
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розроблення містобудівної документації

136
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00112/08-43 Лист317/1050/14-ц
Судова повістка про виклик у суд на 03.02.2016

137
24.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00115/08-43 Лист22-ц/778/4961/1
Про апеляційну скаргу Чуприни Р.О.

138
28.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00116/08-43 Лист317/593/15-ц
Про апеляційну скаргу прокуратури Запорізької 
області

139
28.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00117/08-43 Лист317/593/15-ц
Судова повістка про виклик у суд на 03.02.2016

140
28.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00103/08-20 Лист06.2-09/12-149
Про стан використання субвенцій

141
06.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00142/08-34 Лист01/4/134
Про передачу матеріальних цінностей

142
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00143/08-32 Лист01/4-2/133
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

143
11.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00176/08-20 Лист01/7/178
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

144
13.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00199/08-41 Лист12/05/14-2016
Про укладання договору оренди нежитлового 
приміщення

145
11.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

00144/08-45 Лист609/04/02-01-12
Про підготовку методичних роз`яснень

146
06.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00247/08-43 Ухвала908/98/16
Про ухвалу суду щодо повернення позовної заяви 
ТОВ "Агрос-М"

147
12.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00248/08-43 Ухвала908/2661/15
Про ухвалу суду щодо заяви ТОВ 
"ЮЖСТРОЙМОНТАЖ"

148
12.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

00215/08-22 ЛистЕЕ-114
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на лютий 2016 
р.

149
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00246/08-22 ЛистНЗ-1-09/137
Про перегляд діючих допустимих концентрацій 
(ДК) забруднюючих речовин у стічних водах для 
підрозділів філії

150
13.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00194/08-44 Лист31
Про розповсюдження інформації

151
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00108/08-43 Лист808/3787/15/421
Про закриття провадження у справі

152
28.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00110/08-43 Лист808/8787/15
Про визнання розпорядження протиправним та 
часткове скасування

153
29.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00120/08-43 Лист808/9145/15/137
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

154
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00161/08-36 Лист808/889/15
Про апеляційну скаргу Черленюха В.В.

155
30.12.2015від

№
від 13.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

00155/08-41 Лист50-195вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання копій документів

156
13.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00172/08-41 Лист17/1-3461-15
ЗАПИТ
Про надання документів

157
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00222/08-41 Лист05/1-32вих-16
Про надання інформації щодо виступу 
Завгородньої Н.

158
14.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00157/08-22 Лист5/34
Про першочергові заходи із запобігання 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру

159
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

00184/08-41 Лист2301/01-181
Про оформлення заяв про видачу паспорта 
громадянина України у формі картки

160
11.01.2016від

№
від 14.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00242/08-45 Лист2301/07-199
Про план роботи Управління державної міграційної 
служби України в Запорізькій області

161
12.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00252/08-49 Лист59/20-285дск
Про вдосконалення заходів із забезпечення 
проведення АТО

162
14.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

00109/08-43 ЛистК/800/29302/15
Про розгляд касаційної скарги

163
24.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

00095/08-41 Лист15/2-32863-14
Про надання копій документів

164
05.01.2016від

№
від 11.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00203/08-41 Лист19-р
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про екологічну ситуацію в м. Запоріжжя та 
Запорізькій області та з інших питань

165
12.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна казначейська служба України

00083/08-20 Лист12-08/951-33076
Про терміни подання головними розпорядниками 
коштів державного бюджету зведеної річної 
фінансової та бюджетної звітності за 2015 рік

166
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00099/08-20 Лист8-09/3223-33138
Про тимчасовий розпис Державного бюджету 
України на 1 квартал 2016 року

167
30.12.2015від

№
від 11.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00139/08-34 Лист03-367/212
Про надання фінансово-економічних розрахунків

168
12.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00163/08-34 Лист02-392/161
Про підбиття підсумків роботи у сфері цивільного 
захисту у 2015 році

169
13.01.2016від

№
від 13.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00221/08-32 Лист28-0*22-201/2-1
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель

170
11.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

00220/08-24 Лист98/5/11-16
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року

171
11.01.2016від

№
від 16.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00126/08-22 Лист2-01/16/3/5-16
Про роз`яснювальні матеріали з актуальних питань 
нової системи житлових субсидій

172
11.01.2016від

№
від 12.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00195/08-27 Лист48/27/4
Про перелік друкованих ЗМІ та редакцій, що 
підлягають реформуванню

173
11.01.2016від

№
від 15.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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