
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.02.16 по 12.02.16

Ф21-КА

№
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Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00895/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Маринюка І.М. (інші)

1
11.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

00846/08-79 Протокол голови ОДА3
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.4 Ревуцький А.М. (узаг.)  (18.02.2016)
п.5 Антонов  А.М. (узаг.)     (19.02.2016)

2
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00772/08-01 Закон України948-VIII
Про внесення змін до статті 149 Регламенту ВРУ

3
28.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00773/08-01 Закон України899-VIII
Про позачергові вибори Криворізького міського 
голови

4
23.12.2015від

№
від 08.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00774/08-01 Постанова950-VIII
Про включення до порядку денного третьої сесії 
ВРУ восьмого скликання доопрацьованого 
законопроекту про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя) і про його направлення 
до Конституційного Суду України

5
28.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00775/08-01 Закон України962-VIII
Про попереднє схвалення законопроекту про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)

6
02.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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Комітети Верховної Ради України

00785/08-10 Депутатське звернення04-11/16-22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ  АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
щодо вдосконалення законодавства України у сфері 
меліорації земель

7
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00786/08-10 Депутатське звернення04-14/11-660
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА, РЕГІОН.ПОЛІТИКИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про надання пропозицій щодо перейменування 
населених пунктів

8
02.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00787/08-14 Лист04-28/5-78(
КОМІТЕТ ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, 
НАЦМЕНШИН І МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 17.02.2016
Про участь у парламентських слуханнях

9
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00788/08-14 Лист04-33/18-141
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про сприяння в проведенні ХІ Всеукраїнської 
благодійної акції  (04-24.04.2016)

10
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00789/08-14 Лист04-33/05-117
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про Рекомендації парламентських слухань 
"Формування патріотизму та національної 
свідомості дітей та молоді в сучасних умовах" від 
15.12.2015

11
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

00763/08-10 Депутатське звернення187/02-08-3778
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Кузьменко А.В. щодо 
відновлення її законних інтересів 

12
22.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

2
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00851/08-10 Депутатське звернення010-2/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.  (Гугніну Е.А.)
Про надання інформації щодо проведення семінару 
з питань проведення  етапів  Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
"Сокіл" ("Джура") 

13
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00924/08-10 Депутатське звернення011-02/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання інформації щодо комунальних 
закладів регіону, які не мають центрального 
опалення

14
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

00876/08-44 Лист191/3
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД" (В/Ч 
А134)
Про призов на військову службу за контрактом

15
27.01.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00807/08-35 Лист01-24/516
УПРАВЛІННЯ ПО ПРАЦІ, ЗАЙНЯТОСТІ І 
СОЦЗАХИСТУ ПІНСЬКОГО 
МІСЬКВИКОНКОМУ БРЕСТСЬКОЇ ОБЛ.
Про надання довідки щодо Герман В.С.

16
28.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Заявник

00832/08-32 Листб/н
МАСТЄРОВ М.В.
Про надання в оренду земельної ділянки

17
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00805/08-36 Лист03/1-1-14/1-60
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі 10-11.02.2016

18
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00806/08-36 Лист23-11/692
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про вивчення навчальних потреб слухачів

19
25.12.2015від

№
від 08.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00834/08-23 Лист04-6
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про співробітництво

20
02.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00835/08-22 Лист05-02/16/ІІІ-АВ/
ДЕЛЕГАТ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Про інформаційну поїздку 24-28.04.201

21
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00850/08-32 Лист1/13/112
ФІЛІЯ ДУ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" 
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 
ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

22
27.01.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00856/08-27 Лист03/141
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

23
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00882/08-33 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА"
ОЗНАЙОМЧА ПОЇЗДА ДО НІМЕЧЧИНИ 
04-10.04.2016
Про участь у поїздці

24
10.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00913/08-20 Лист04-02/89
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про включення областей до плану відвідувань 
Групою фінансування та розвитку малого і 
середнього бізнесу ЄБРР у 2016 році

25
11.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00938/08-36 Лист23-11/35
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про направлення на навчання

26
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

4
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00939/08-36 Лист23-11/36
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про направлення на навчання

27
11.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00940/08-32 Лист4/02-02
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 03.03.2016
Про участь у засіданні круглого столу

28
11.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

00799/08-27 Лист26/2
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 11.02.2016
Про участь у конференції

29
08.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00800/08-34 Лист03/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у щомісячній акції з БДР

30
08.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00819/08-27 Лист28/58
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про проведення 23.04-09.05.2016 Всеукраїнського 
"Фестивалю писанок 2016"

31
28.01.2016від

№
від 09.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

00839/08-43 Ухвала908/5758/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про визнання договору недійсним та зобов`язання 
вчинити дії

32
02.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00769/08-03 Постанова41
Про внесення змін до постанови КМУ від 
16.09.2015 № 727

33
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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00770/08-09 Доручення1885/0/2-16
(О.Паракуда) Про забезпечення фінансування 
будівництва автотранспортної магістралі через р. 
Дніпро  у м. Запоріжжя

34
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00771/08-09 Доручення47816/10/1-15
(В.Кириленко) Про продовження роботи щодо 
створення опорних шкіл

35
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00861/08-03 Постанова48
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

36
03.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00862/08-03 Постанова50
Про утворення Координаційної ради з питань 
відновлення роботи та розвитку зрошувальних 
систем

37
27.01.2016від

№
від 10.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00863/08-03 Постанова52
Про внесення змін до Положення про 
прикордонний режим

38
03.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00864/08-09 Доручення1946/1/1-16
(А.Яценюк) Про результати аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів

39
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00865/08-09 Доручення527/1/1-16
(А.Яценюк) Про завершення спеціального 
розслідування групових нещасних випадків

40
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00866/08-09 Доручення2951/1/1-16
(В.Кириленко) Про фінансування 
професійно-технічної освіти у 2016 році

41
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00867/08-09 Доручення3358/1/1-16
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦПОЛІТИКИ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про фінансування пільг для населення

42
06.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

00868/08-09 Доручення2373/1/1-16
(А.Яценюк) Про дотримання вимог Порядку 
ведення Єдиного реєстру учасників АТО

43
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00869/08-09 Доручення3720/1/1-16
(В.Кириленко) Про несправедливий розподіл 
коштів та перепідпорядкування Державних 
підприємств дослідних господарств

44
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00870/08-09 Доручення4237/1/1-16
(А.Яценюк) Про організацію проведення заходів за 
участю Прем`єр-міністра України та підготовку 
матеріалів до них

45
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00871/08-09 Доручення38220/73/1-12
(В.Кириленко) Про діяльність регіональних 
Координаційних рад по боротьбі  з порушеннями 
прав інтелектуальної власності

46
06.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00900/08-09 Доручення35/1/1-16
(Г.Зубко) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

47
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00901/08-09 Доручення2107/0/2-16
(О.Паракуда) Про розгляд листа Енергодарської 
міськради щодо виділення земельних ділянок 
учасникам АТО

48
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00931/08-09 Доручення4021/1/1-16
(А.Яценюк) Про відзначення 15.02.2016 Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав

49
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00932/08-09 Доручення3910/1/1-16
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ДЕРЖБУДІВНИЦТВА, РЕГІОН.ПОЛІТИКИ ТА 
МІСЦЕВ.САМОВРЯДУВАННЯ
Про удосконалення правового регулювання 
нагородної справи України

50
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

00933/08-09 Доручення4048/1/1-16
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про Рекомендації парламентських слухань 
"Формування патріотизму та національної 
свідомості дітей та молоді в сучасних умовах" від 
15.12.2015

51
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00934/08-09 Доручення1553/1/1-16
(Г.Зубко) Про введення посад державних 
реєстраторів

52
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00935/08-09 Доручення3891/1/1-16
(Г.Зубко) Про необхідність внесення змін до 
законодавства

53
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00936/08-09 Доручення3667/1/1-16
(Г.Зубко) Про забезпечення проведення засідань 
круглих столів

54
11.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00778/08-23 Лист37-32-2-11/1481
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 09.02.2016
Про участь у селекторній нараді

55
08.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00890/08-23 Лист37-32-2-11/1675
Про надання пропозицій щодо проведення 
навчального семінару

56
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

00780/08-32 Лист5/3-17/1086-16
Про надання інформації щодо виданих ліцензій на 
експорт/імпорт озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх містять

57
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

00795/08-33 Лист4001-09/2921-06
Про  реєстраційну куртку проекту "Надання 
невідкладної допомоги та захисту постраждалому 
від конфлікту на Сході України населенню"

58
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00887/08-27 Лист5301-06/3463*06
ЗАСІДАННЯ РАДИ ТУРИСТИЧНИХ МІСТ І 
РЕГІОНІВ 18-19.02.2016
Про участь у засіданні

59
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00897/08-33 Лист4232-06/3424-06
Про виставку-конференцію "MiddleEastRail2016" 
08-09.03.2016

60
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

00776/08-27 Лист05-02/04
Про розповсюдження плакатів

61
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

00905/08-27 Лист152/18/15-16
Про надання кандидатури до складу Української 
частини комісії

62
11.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

00822/08-44 Лист220/1085
НАРАДА 15.02.2016
Про участь у нараді

63
08.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00845/08-35 Лист1/9-65
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток 2 до Державної цільової 
програми "Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів"

64
05.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00888/08-28 Лист09-10/142/3062
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 02-03.03.2016
Про участь у семінарі-тренінгу

65
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

00889/08-28 Лист19.1-09-128/304
СЕМІНАР 15-17.03.2016
Про участь у семінарі

66
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00825/08-36 Лист7/23-1138
Про призначення Кашуби О.В.

67
04.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00826/08-24 Лист7/9-973
Про погодження інвестиційних програм стосовно 
об`єктів теплопостачання

68
01.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00829/08-24 Лист7/14-790
Про роз`яснення щодо деяких норм містобудівного 
законодавства

69
28.01.2016від

№
від 09.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00844/08-33 Лист7/12-1269
Про проект листа Статс-секретарю Федерального 
міністерства економіки й енергетики ФРН

70
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00937/08-35 Лист7/10-1407
Про надання інформації щодо обсягів наданих 
споживачам пільг і субсидій

71
11.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00781/08-29 Лист1467/0/14-16/59
СЕМІНАР 17-19.02.2016
Про участь у семінарі

72
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00793/08-35 Лист1297/0/14-16/19
Про внесення змін до деяких наказів 
Мінсоцполітики

73
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00798/08-33 Лист1500/0/14-16/8/1
Про підвищення кваліфікації у сфері публічного 
управління

74
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

00812/08-35 Лист1303/0/14-16/19
Про облік підприємств громадських організацій 
інвалідів, яким надано, відмовлено в наданні 
дозволу  на право користування пільгами з 
оподаткування

75
01.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00923/08-35 Лист1767/0/14-16/014
Про витяг зі звіту за результатами моніторингового 
візиту до Солобковецького будинку-інтернату для 
людей похилого віку та інвалідів Хмельницької 
області

76
09.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

00796/08-21 Лист783/8/14-16
Про децентралізацію повноважень з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

77
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00849/08-37 Лист01-0738/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Задорожній В.С.

78
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00855/08-24 Лист01-0759/40
Про внесення змін до обласної програми "Питна 
вода Запорізької області"

79
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00881/08-20 Лист01-0698/45
Про своєчасне надходження субвенції з державного 
бюджету

80
04.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком

00878/08-22 Лист12/09-123
Про погашення заборгованості ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

81
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

11



№
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

00761/08-37 Лист01-01-51/0413
Про нагородження Рахманової В.О.

82
29.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00872/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про надання інформації щодо будівництва мережі 
водопостачання с. Біленьке та зовнішньої 
каналізаційної мережі у тому ж селі

83
10.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00894/08-10 Депутатське звернення5
ДОР ЛУПИНС В.Ю.
Про розгляд звернення голови Комишуваської 
селищної ради Оріхівського р-ну щодо виділення 
коштів на завершення будівництва водогону

84
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00925/08-10 Депутатське звернення20/01
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про виділення коштів на заміну вікон в 
Іванківському НВК Кам`янсько-Дніпровського р-ну

85
08.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00810/08-17 Рішення10
Про обласний бюджет на 2016  рік

86
28.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

00916/08-17 Лист0597/01-10
ДОР ВИШНЯКОВА І.О., СИНЕЛЬНИК А.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету

87
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

12



№
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

00820/08-24 Лист1323
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2016 рік

88
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

00892/08-22 Лист53/1646
Про відсутність лімітів природного газу на другу 
декаду лютого 2016 р. ТОВ "Акімжилсервіс"

89
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00891/08-22 Лист007-41/2080
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
березень 2016 року

90
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00907/08-22 Лист007-43/1736
Про сплату за спожиту електроенергію КП 
"Облводоканал" ЗОР

91
04.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

00875/08-44 Лист259
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до рішення облради від 
23.02.2012 № 9

92
10.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

00857/08-35 Лист26
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

93
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00762/08-37 Лист774/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Наточій М.Є. (інші)

94
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00801/08-22 Лист189
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

95
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00815/08-32 Лист0175
ТОВ "АВТОРЕМПОБУТСЕРВІС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації по встановленню (оновленню) меж 
земельної ділянки

96
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00816/08-32 Лист0174
ТОВ "АВТОРЕМПОБУТСЕРВІС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації по встановленню (оновленню) меж 
земельної ділянки

97
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00841/08-32 Лист050216-01
ТОВ "ХАВЕР"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення на умовах оренди 
земельної ділянки

98
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00854/08-32 Лист75
ТОВ "ВС 2012"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки

99
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00879/08-32 Лист9-02/16
ТОВ "АКВАТОП"
Про поновлення договору оренди землі

100
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00893/08-24 Лист255
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

101
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00917/08-22 Лист3-02-16
ТОВ "ЗАПОРОЖБАСТРАНС"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

102
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
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

00941/08-22 Лист01-02/16
ТОВ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"
Про внесення заходів до обласної програми 
підвищення рівня енергоефективності

103
09.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00779/08-41 Лист642/48/04-2016
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
ЛЕНІНСЬКОГО ВП  ГО НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо реєстрації 
автозаправних станцій , які розташовувались та 
здійснювали свою діяльність на території м. 
Запоріжжя

104
26.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00809/08-32 Лист1-4/12
ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДП "ДНДІ 
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"
По надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

105
29.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00818/08-20 Лист14/09/08-14-150
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ  ПОЛОГІВСЬКОЇ 
ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛ.
Про встановлення фактів землекористування без 
правовстановлюючих документів

106
03.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00833/08-22 Лист05/16
ДП "ЗАПОРІЖЖЯКОМУНЕКОЛОГІЯ"
Про надання в оренду обладнання для проведення 
енергоаудиту

107
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00836/08-43 Лист39/9/1446
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ
Про акти прийому-передачі для підписання

108
02.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00848/08-37 Лист217
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Фуштея І.М.

109
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00859/08-22 Лист2-07/67
ДП "МЗ "ГІДРОМАШ"
Про діяльність підприємств ТОВ "Техкомплект" м. 
Київ та ТОВ "Укрспецтехніка-57" м. Прилуки

110
27.01.2016від

№
від 10.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00914/08-32 Лист57/24
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ РРТ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

111
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00915/08-24 Лист435
ПП НПКО "ТАТА"
Про припинення дії договорів

112
08.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00919/08-44 Лист7/288
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про висвітлення в ЗМІ інформаційних матеріалів

113
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00928/08-24 Лист02/0106
Про водопостачання Запорізького, Вільнянського 
та Новомиколаївського районів

114
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00942/08-24 Лист01/0122
Про погашення заборгованості КП 
"Бердянськводоканал" БМР

115
12.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00791/08-27 Лист15
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
11.02.2016
Про участь у конференції

116
08.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00811/08-44 Лист240
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про придбання обладнання

117
08.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00898/08-21 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВП ГО "ВО 
"ВЕТЕРАНИ ЗА УКРАЇНУ"
Про виділення приміщення

118
11.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00899/08-38 Лист01
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА 
"СВІТАНОК 2015"
Про перешкоджання діяльності профспілки

119
08.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00908/08-22 Лист7
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про відшкодування витрат автоперевізникам за 
перевезення пільгових категорій громадян

120
08.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00921/08-37 Лист05
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАГИБЛИХ В 
МИРНИЙ ЧАС
Про нагородження Воробйової Г.З.

121
11.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00927/08-24 Лист11
КП "МИХАЙЛІВСЬКИЙ КОМУНГОСП"
Про видачу ліцензії

122
09.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

00840/08-43 Лист317/3089/15-ц/8
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

123
04.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00883/08-43 Лист2/318/118/2016
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Судова повістка про виклик до суду на 18.02.2016

124
05.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

17



№
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

00885/08-43 Лист2/3111/2016
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про усунення перешкод у користуванні земельною 
ділянкою

125
04.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

00808/08-32 Лист01/5-219
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

126
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Вінницька ОДА

00782/08-23 Лист01.01-54/803
ФОРУМ РОБОТОДАВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ 
ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
12.02.2016
Про участь у Форумі

127
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00764/08-15 Лист03-01/251
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
роботи Центрів надання адміністративних послуг 

128
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00765/08-15 Лист09-07/50
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
роботи центрів допомоги учасникам АТО

129
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00766/08-15 Лист03-01/254
(В.Ковальчук) ЗАСІДАННЯ РАДИ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 11.02.2016
Про участь у засіданні

130
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00767/08-15 Лист03-01/255
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
запланованих заходів з відбору громадян на 
військову службу за контрактом 

131
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

00768/08-15 Лист02-01/368
(Б.Ложкін) Про відзначення 15.02.2016 Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав

132
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00860/08-15 Лист02-01/397
(Б.Ложкін) Про відзначення 20.02.2016 Дня Героїв 
Небесної Сотні

133
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00903/08-15 Лист46-01/244
(А.Таранов) Про військово-патріотичне виховання 
молоді у загальноосвітніх навчальних закладах

134
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державне Управління справами

00930/08-37 Лист01-19/15/0300
(Борзов С.С.) Про надання інформації щодо 
потреби в ювілейних медалях 

135
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України

00823/08-02 Указ18/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Соборності України

136
22.01.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00824/08-02 Указ39/2016
Про затвердження військово-адміністративного 
поділу території України

137
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00902/08-02 Указ42/2016
Про Національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація"

138
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

00813/08-18 Лист05-24/0098
Про вирішення конфліктної ситуації з Батраком І.І.

139
08.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

00843/08-36 Лист05-29/0104
Про надання роз`яснень щодо погодження 
призначення на посаду

140
09.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00760/08-20 Лист032/01-23
Про перерозподіл освітньої субвенції

141
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00912/08-22 Лист036/01-31
Про не відключення від електропостачання 
навчальних закладів району

142
11.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00759/08-20 Лист0551/05-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

143
02.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00756/08-32 Лист0054/03-12
Про надання дозволу на розробку землевпорядної 
документації

144
01.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00758/08-37 01-24/131
Про нагородження Ткаченко А.І.

145
29.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00880/08-45 Лист01-42/095
Про надання роз`яснень

146
05.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

00847/08-37 Лист01-28/053
Про нагородження Біди С.Д.

147
03.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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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

00802/08-36 Лист01-35/01267
Про погодження звільнення Бистрової О.М.

148
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00831/08-33 Лист01-24/0136
Про фінансування заходів проектів ЄС/ПРООН 
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ"

149
08.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00757/08-22 Лист01-07/26/0082
Про надання інформації щодо газифікації району

150
01.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

00830/08-35 Лист01.1-09/49
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам цехів водопостачання у 
Василівському р-ні

151
09.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00896/08-10 Депутатське звернення36/02-04
ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙРАДИ 
АНТОНЮК М.І.
Про переукладання договору оренди земельної 
ділянки Васильєвою А.І.

152
11.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00783/08-10 Депутатське звернення43/02-05-27
КОХАНІВСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про відведення земельної ділянки для 
громадського пасовища

153
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00814/08-24 Лист02-03-04/71/02-0
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬРАДА М. 
БЕРДЯНСЬКА
Про внесення змін до програми "Питна вода"

154
05.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

00852/08-33 Лист27
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про фінансування заходів проектів ЄС/ПРООН 
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ"

155
09.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00873/08-45 Лист105
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про Єдиний державний демографічний реєстр

156
05.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00877/08-32 Лист02-01-14/253
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про отримання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

157
10.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00909/08-33 Лист40
ЮР`ЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів проектів ЄС/ПРООН 
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ"

158
08.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00922/08-33 Листб/н
ОРЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів проектів ЄС/ПРООН 
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ"

159
10.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00926/08-32 Лист388
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про включення в обласну екологічну програму на 
2016 рік розроблення проекту землеустрою

160
09.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

00803/08-20 Лист01.2-26/03.2/146
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

161
05.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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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

Апеляційний суд Запорізької області

00884/08-43 Лист317/593/15-ц
Судова повістка про виклик до суду на 03.03.2016

162
04.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00906/08-20 Лист06.2-09/62-1059
Про стан використання субвенцій

163
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00920/08-41 Лист72/01/12-2016
Про фінансування заходів обласної Програми

164
08.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

00874/08-18 Лист06-19/1039
Про надання інформації щодо розгляду звернення 
Кулініча А.П.

165
10.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00838/08-43 Ухвала908/317/16
Про повернення позовної заяви

166
04.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00886/08-43 Ухвала908/313/16
Про повернення позовної заяви

167
05.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

00858/08-22 ЛистЕЕ-98
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на березень 
2016 р.

168
08.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00918/08-32 ЛистНКМ-07/1127
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

169
30.11.2015від

№
від 11.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів
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00853/08-24 Лист02/246
Про погодження пропозицій до плану заходів із 
захисту від шкідливо. дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь

170
02.02.2016від

№
від 10.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00804/08-44 Лист147
Про проведення розширеної координаційної наради

171
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00837/08-43 Лист808/8491/15
Про зупинення провадження в адміністративній 
справі

172
04.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00817/08-41 Лист183/43/27/2/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про організацію охорони об`єктів

173
08.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00821/08-41 Лист05/1-119вих16
Про надання інформації щодо проведеної 
управлінням капбудівництва облдержадміністрації 
претензійно-позовної роботи з ПП Протон плюс"

174
09.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00910/08-21 Лист02-13-00700
Про внесення змін в договір оренди від 10.03.2015 
№ 3383/д

175
08.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00777/08-39 Постанова14
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

176
04.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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00904/08-39 Лист21-38-198
Про скорочення штатної одиниці у відділі ведення 
Державного реєстру виборців в апараті 
Чернігівської райдержадміністрації

177
09.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

00794/08-20 Лист8-09/104-1665
Про розпис Державного бюджету України на 2016 
рік

178
29.01.2016від

№
від 08.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

00790/08-46 Лист451/01/09.1-16
Про надання інформації щодо кількості учасників 
АТО  які перебування на обліку громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов

179
03.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00911/08-46 Лист614/01/09.1-16
Про надання інформації щодо учасників АТО, яким 
планується придбати житло

180
10.02.2016від

№
від 11.02.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державне агенство України з питань відновлення Донбасу

00842/08-45 Листб/н
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СЕМІНАР 19.02.2016
Про участь у семінарі

181
09.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

00792/08-36 Лист474/7/11-16
Про погодження призначення Ожеван К.О.

182
01.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00827/08-22 Лист12-01/15/5-16
Про зняття з контролю листів 
Держенергоефективності від 07.05.2012 № 
90-01/13/5-12 та від 06.07.2010 № 
177-01/14/4-10

183
29.01.2016від

№
від 09.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00828/08-22 Лист14-01/17/5-16
Про проект Дорожньої карти розвитку сонячної 
енергетики в Україні на період до 2020 року

184
03.02.2016від

№
від 09.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

00797/08-22 Лист414/16.1.1/7-16
Про встановлення ПАТ "Запоріжгаз" будинкових 
лічильників газу для населення

185
22.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

00929/08-33 Лист1115/02.1
ЗАСІДАННЯ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОЇ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ 15.02.2016
Про участь у засіданні

186
11.02.2016від

№
від 12.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Фонд державного майна України

00784/08-21 Лист10-15-1745
Про надання інформації щодо майна за 
місцезнаходженням: м. Запоріжжя, вул. 
Комінтерна, 7

187
02.02.2016від

№
від 08.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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