
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.02.16 по 19.02.16

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

01082/08-37 Листб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про нагородження Тарасюка В.В.

1
18.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комісії Верховної Ради України

00947/08-10 Депутатське звернення04-33/03-169
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 23.03.2016
Про розвиток фізичної культури і спорту в Україні

2
10.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00966/08-10 Депутатське звернення04-25/07-169
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про надання інформації щодо впровадження 
телемедицини

3
15.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00995/08-10 Депутатське звернення04-25/04-168
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про надання інформації щодо розвитку 
парамедицини в Україні

4
15.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01090/08-14 Лист04-25/04-161
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 25.02.2016
Про участь у засіданні круглого столу

5
11.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України



№
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

00949/08-10 Депутатське звернення4/20
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Ванян Л.Б. щодо 
покращення житлових умов

6
08.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01053/08-10 Депутатське звернення02/16-47
БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення КУ "Дніпрорудненська МЛ 
ДМР ВР ЗО" щодо централізованого постачання 
бюджетних ендопротезів

7
12.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00964/08-49 Лист4.04-34ДСК
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про направлення Номенклатурного каталогу

8
09.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00977/08-35 Лист2016/02/08-2
СВІТОВИЙ БАНК У СПРАВАХ БІЛОРУСІ, 
МОЛДОВИ ТА УКРАЇНИ
СЕМІНАР 25.02.2016
Про участь у семінарі

9
11.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01067/08-30 Лист28/09
МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД
Про неправомірну поведінку окремої категорії 
громадян

10
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01068/08-32 Лист1766/3-16/56
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про внесення змін до договору оренди землі

11
12.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

01014/08-34 Лист04/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у щомісячній акції з БДР

12
15.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

01105/08-28 Лист798
ВБФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про участь у Всеукраїнській благодійній акції  

13
16.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00951/08-09 Доручення2276/0/2-16
(О.Паракуда) Про розгляд звернення 
Енергодарської міськради щодо цільового 
спрямування екологічного податку

14
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00952/08-09 Доручення4425/1/1-16
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 23.03.2016
Про надання матеріалів до парламентських слухань

15
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00953/08-09 Доручення1560/4/1-16
(В.Кириленко) Про розрахунок медичної субвенції

16
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00954/08-09 Доручення4458/1/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у січні 2016 року

17
11.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00955/08-09 Доручення31620/38/1-15
(Г.Онищенко) Про розгляд листа Адміністрації 
Президента України щодо електронного звернення

18
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00956/08-09 Доручення39485/8/1-15
(В.Кириленко) Про забезпечення збалансування 
бюджету Пенсійного фонду України

19
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01027/08-03 Постанова62
Про внесення зміни до п. 2 постанови КМУ від 
19.03.1993 № 203 та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких актів КМУ

20
11.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3



№
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

01056/08-09 Доручення5691/0/1-16
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.02.2016
Про участь у селекторній нараді

21
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01064/08-09 Доручення4648/1/1-16
(А.Яценюк) Про розроблення плану заходів щодо 
реалізації Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація"

22
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01093/08-09 Доручення4426/1/1-16
(А.Яценюк) Про надання матеріалів до 
парламентських слухань

23
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01097/08-16 Лист41-В-003405/08
(С.Конюхов) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про виділення коштів на заміну вікон в 
Іванківському НВК Кам`янсько-Дніпровського р-ну

24
16.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01099/08-49 Витяг з протоколу211/0/1-16-ДСК
(А.Яценюк) Про ситуацію, що склалася з 
транзитними перевезеннями автомобільним 
транспортом внаслідок дій РФ

25
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00969/08-32 Лист5/1-8/1314-16
ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
18.02.2016
Про участь у засіданні

26
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00983/08-32 Лист5/1-8/1213-16
Про організацію проведення операції "Первоцвіт - 
2016"

27
09.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01024/08-32 Лист5/1-5/1387-16
Про проведення 23.04.2016 всеукраїнської 
екологічної акції "Зробимо Україну чистою разом!"

28
12.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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01101/08-32 Лист5/1-8/1291-16
Про охорону водних біоресурсів у період 
весняно-літньої заборони

29
11.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство культури

00985/08-28 Лист142/4/15-16
Про відзначення переможців і призерів 
Міжнародного українсько-литовського конкурсу 
"Здай кров заради життя"

30
09.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01059/08-27 Лист160/15/15-16
Про включення об`єктів культури до узагальненого 
переліку інвестиційних програм і проектів 

31
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01106/08-36 Лист62/8/42-16
Про погодження призначення Остапенка М.А.

32
12.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01098/08-29 Лист1284/16
Про повторне погодження проекту розпорядження 
КМУ "Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки"

33
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01102/08-36 Лист1/12-592
Про підвищення кваліфікації працівників 
мобілізаційних підрозділів та спеціалістів, що 
залучаються до мобілізаційної роботи

34
05.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00967/08-28 Лист19.2-09-149/342
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ 17.02.2016
Про участь у презентації

35
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01039/08-28 Лист10.03.67/2177
Про реформу фінансування вітчизняної охорони 
здоров`я

36
28.01.2016від

№
від 17.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00945/08-22 Лист7/8-1339
Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

37
10.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00946/08-20 Лист7/7-1222
Про визначення розпорядника та одержувача 
бюджетних коштів

38
08.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00965/08-33 Лист7/12-1445
Про погодження проекту листа Статс-секретарю 
Федерального міністерства економіки й енергетики 
ФРН

39
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01004/08-24 Лист7/12-1523
СЕМІНАР 19.02.2016
Про участь у семінарі

40
15.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01023/08-21 Лист7/9-1506
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної цільової програми передачі 
гуртожитків у власність територіальних громад на 
2012-2015 роки

41
15.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ паперовий паперова

01029/08-24 Лист7/10-1554
Про надання інформації щодо обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах

42
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01089/08-46 Лист7/9-1616
НАРАДА 25.02.2016
Про участь у нараді та надання проблемних питань

43
18.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01092/08-20 Лист7/31-1630
Про надання фінансових показників бюджетів 
об`єднаних територіальних громад

44
18.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

00944/08-30 Лист1350/0/14-16/57
Про утворення центрів соціальної підтримки дітей 
та сім`ї

45
02.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00978/08-35 Лист1049/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

46
27.01.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00980/08-35 Лист1327/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

47
01.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00984/08-35 Лист1708/0/14-16/014
Про надання інформації щодо визначення потреб 
населення в соціальних послугах

48
08.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00986/08-35 Лист1771/0/14-16/081
Про відкриття благодійних рахунків

49
09.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00997/08-29 ЛистС-27/16/3.3
Про сприяння у проведенні туристсько-краєзнавчої 
експедиції "Ріка життя" 02.07-25.08.2016

50
10.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01017/08-29 Лист20/59/706-16
Про розміщення інформації щодо проведення 
конкурсу

51
16.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01091/08-30 Лист2280/0/14-16/57
Про посилення відповідальності місцевих органів 
виконавчої влади, які несуть відповідальність за 
долю дітей

52
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком

00993/08-43 Лист02-10/86-1
Про сплату судового збору при зверненні до суду

53
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

01058/08-20 Лист02-12/88-1
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

54
12.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01084/08-49 Лист36ДСК
Про відкрите найменування військових частин

55
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Пологівський міськвиконком

01011/08-20 Лист325/02-01-17
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

56
08.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

01086/08-24 Лист510/21-12
Про внесення змін до Порядку розподілу коштів

57
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00948/08-10 Депутатське звернення11/02/16-002
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про внесення змін до бюджету Запорізької області

58
11.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

00999/08-17 Розпорядження24-р
Про скликання другої сесії Запорізької облради 
сьомого скликання

59
12.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01026/08-17 Лист0609/01-11
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення коштів з обласного бюджету

60
15.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

01031/08-17 Лист0416/01-10
ДОР ЛУПИНОС В.Ю.
Про виділення коштів з обласного бюджету

61
15.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01032/08-17 Лист5183/01-11
Про розгляд звернень КУ "Обласний медичний 
центр серцево-судинних захворювань" ЗОР, КЗ 
"Обласний перинатальний центр" ЗОР, Паршиної 
Т.В.

62
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01033/08-17 Лист0194/01-11
Про розгляд листа КДЮСШ СК 
"Першотравневець" щодо виділення коштів з 
обласного бюджету

63
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01034/08-17 Лист0035/01-11
Про розгляд звернення ГО "Всеукраїнська 
асоціація гумористів та сатириків "Весела Січ" ім. 
П. Ребра

64
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01035/08-17 Лист0526/01-11
Про розгляд звернень Мелітопольської райради та 
ГО "МО "Тріумвірат"

65
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01036/08-17 Лист0477/01-11
Про розгляд звернення Василівської райради та 
райдержадміністрації щодо збільшення видатків

66
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01037/08-17 Лист0491/01-11
Про розгляд звернень профспілки працівників 
швидкої допомоги Запорізької області

67
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01038/08-17 Лист0511/01-11
Про розгляд звернення КУ "Обласний Фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі" ЗОР

68
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

01050/08-17 Лист4981/01-11
Про розгляд звернень ГО "Центр "Побратим" та ГО 
"Захист прав ветеранів - дітей війни"

69
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01051/08-17 Лист5209/01-11
Про розгляд звернень Мелітопольської та 
Бердянської райрад

70
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01052/08-17 Лист0426/08-11
Про розгляд звернення військової частини 3033 
щодо фінансування та внесення змін до Програми

71
17.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00970/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ... (Бойко 
З.М.)   
Про протокол засідання постійної комісії

72
11.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

01060/08-22 Лист1/06-01-97
Про надання роз`яснень щодо пільгового 
перевезення пасажирів

73
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

00973/08-22 Лист51/1713
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на лютий 2016 року ПАТ 
"Запорізький оліяжиркомбінат"

74
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00974/08-22 Лист51/1712
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на лютий 2016 року ТОВ "Фактор 
Нафтогаз"

75
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

00975/08-22 Лист53/1774
Про заборгованість за розподіл природного газу 
Концерну "Міські теплові  мережі"

76
15.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01009/08-22 Лист53/1676
Про несанкціонований відбір природного газу

77
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01113/08-22 Лист53/1958
Про заборгованість за розподіл природного газу

78
19.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01114/08-22 Лист53/1960
Про заборгованість за розподіл природного газу

79
19.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01115/08-22 Лист53/1961
Про заборгованість за розподіл природного газу

80
19.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01116/08-22 Лист53/1959
Про заборгованість за розподіл природного газу

81
19.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

01110/08-37 Лист276/ОК
Про нагородження Міронової Т.І. (інші)

82
16.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01103/08-44 Лист721-1349
Про надання шефської допомоги

83
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

01109/08-44 Лист324
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання благодійної допомоги

84
18.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01111/08-37 Лист119
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Рубанова О.О. (інші)

85
18.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

01112/08-37 Лист325
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Прохновського А.Ю.

86
18.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

01020/08-37 Лист79.0501/37
Про нагородження Прочана Г.А. (інші)

87
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01073/08-32 Лист08-30/4148
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

88
15.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00989/08-22 Лист02-51/74
Про стан справ з використанням вагонів за 12 
місяців 2015 року

89
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00990/08-22 Лист0251/75
Про стан справ з використанням вагонів за січень 
2016 року

90
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00992/08-29 Лист03/186
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про літнє оздоровлення дітей

91
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01006/08-37 Лист3/01-50
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Ломаки О.О. (інші)

92
16.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01008/08-22 Лист16
ПрАТ "АТП 12308"
Про фінансування заборгованості з пільгового 
перевезення пасажирів

93
09.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01018/08-24 Лист3/39-50
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2016 рік

94
10.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01069/08-32 Лист10/660
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін в договір оренди земельної 
ділянки

95
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01070/08-32 Лист10/661
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про поновлення договорів оренди землі

96
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01071/08-32 Лист10/662
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про поновлення договорів оренди землі

97
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01072/08-32 Лист10/663
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про поновлення договорів оренди землі

98
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01074/08-22 Листб/н
ТОВ "АТП АСА"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

99
18.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00981/08-22 Лист11-ПР
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

100
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01007/08-32 Лист12/64-2016
ОДК "ДОМАХА"
Про внесення змін в договір оренди землі

101
15.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13
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01019/08-33 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД
Про сприяння в проведенні заходу 23-25.02.2016

102
16.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01042/08-23 Лист30
ДП "ДГ "СОЦЗЕМЛЕРОБСТВО"
Про ситуацію на підприємстві

103
11.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01055/08-21 Лист18
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виконання Меморандуму від 27.04.2015 року

104
17.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01079/08-22 Лист1504/10/08-22-2
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ
Про надання переліку суб`єктів господарювання, 
які мають дозволи на здійснення операцій з 
металобрухтом

105
15.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01100/08-35 Лист1650/09
УПРАВЛІННЯ ПФУ В 
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про ознайомлення Петроченка О.А. з "Пам`яткою 
майбутнього пенсіонера"

106
28.01.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01107/08-32 Лист101/11-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НПП
Про аналіз діяльності парку

107
16.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01041/08-35 Лист1702-16
ГО "ДОНБАСЬКА ІНІЦІАТИВА "МІСТ"
Про прийняття Регіональної довгострокової 
програми

108
17.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01063/08-27 Лист5
ЗОГО "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО"
Про увічнення пам`яті  Жаботинського Л.І.

109
18.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

14
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01104/08-38 Лист22
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відеосюжет в ефірі телеканалу "Україна" - 
програмі "События" о 19-00

110
18.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01013/08-22 Лист41
КП "КОНТАКТ" ТМР
Про відновлення дорожнього покриття

111
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01083/08-24 Лист215
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

112
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

01015/08-43 Лист2/310/3237/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсними державних актів на право 
приватної власності на земельні ділянки

113
29.01.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01054/08-37 Лист01-13/73-013
КУ "6-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Ільєнко В.В. (інші)

114
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

01061/08-37 Лист01-20/218
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Лепського М.А.

115
05.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00943/08-15 Лист03-01/291
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
закладів по роботі з людьми  з особливими 
потрбами

116
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

15
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00979/08-15 Лист03-01/292
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
утворення координаційної ради за здійснення 
шефства над  військовими частинами

117
15.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01021/08-15 Лист03-01/308
(В.Ковальчук) Про вручення державних нагород 
18.02.2016

118
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01022/08-15 Лист03-01/306
(В.Ковальчук) Про проведення 19-20.02.2016 
меморіальних заходів з нагоди Дня Героїв Небесної 
Сотні

119
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01028/08-15 Лист03-01/293
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення Громадської 
ради при Запорізькій облдержадміністрації

120
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01040/08-15 Лист09-07/68
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
оптимізації системи загальноосвітніх навчальних 
закладів та проблемних питань фінансування 
закладів професійно-технічної освіти

121
16.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Президент України

00957/08-02 Указ44/2016
Про шефську допомогу військовим частинам 
Збройних Сил України, Національної гвардії 
України та Держприкордонслужби України

122
11.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00996/08-02 Указ45/2016
Про затвердження Річної національної програми 
співробітництва Україна - НАТО на 2016 рік

123
12.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01094/08-02 Указ52/2016
Про встановлення відзнаки Президента України - 
ювілейної медалі "25 років незалежності України"

124
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01095/08-02 Указ54/2016
Про відзнаку Президента України "За гуманітарну 
участь в АТО"

125
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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01096/08-02 Указ53/2016
Про відзнаку Президента України "За  участь в 
АТО"

126
17.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01085/08-37 Лист01-32/157
Про нагородження Чуб С.В.

127
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01087/08-37 Лист01-01-31/094
Про нагородження Старкової-Бєлікової М.М.

128
15.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01045/08-44 Лист038/01-45
Про функціонування стаціонарного блокпосту 
поблизу с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

129
15.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01117/08-20 Лист0551/05-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

130
02.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01005/08-36 Лист01-01-29/0098
Про погодження стажування Альошиної К.Г.

131
09.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01047/08-37 Лист03-02/08-К
Про нагородження Вороніної Н.М. (інші)

132
09.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01049/08-37 Лист01-36/033
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Косинець Н.В.

133
11.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17
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01081/08-36 Лист03-02/10-к
Про погодження стажування Орловського С.Ю.

134
18.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01048/08-36 Лист01-24/240
Про погодження призначення Цибулька О.Ю.

135
17.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01043/08-24 Лист01-28/115
Про взаємодію з департаментом ДАБІ та органами 
статистики області

136
12.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01000/08-22 Лист01-13/0075
Про незадовільний стан доріг загального 
користування

137
12.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01001/08-18 Лист01-10/0063
Про проведення службового розслідування

138
05.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01077/08-36 Лист61-35/0146
Про погодження призначення Остапенко Т.А.

139
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01078/08-26 Лист61-35/0134
Про перерозподіл освітньої субвенції

140
15.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01075/08-20 Лист01-11/0080
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

141
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
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

01076/08-20 Лист01-11/0081
Про виділення коштів з обласного бюджету

142
16.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01010/08-32 Лист010/01-06
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками, договорів оренди землі

143
05.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Розівська райрада

01030/08-10 Лист01-17/51
Про надання копій рішень райради

144
11.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00991/08-24 Лист125
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

145
04.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00994/08-21 Лист408
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу цілісного майнового комплексу 
водопостачання та водовідведення з власності 
Степноногірської селищної ради Василівського 
р-ну у спільну власність територіальних громад 
Запорізької області

146
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01012/08-20 Лист118/02-01-10
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів

147
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

01046/08-24 Лист342
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

148
09.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01057/08-20 Лист127/02-05-15
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів

149
12.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01080/08-32 Лист0131/93
Про переукладання договорів оренди землі

150
12.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів

00976/08-37 Листб/н
Про нагородження Плясецької Л.Д. (інші)

151
15.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

01025/08-34 Лист01/2-1/808
Про перенесення розгляду питання на чергове 
засідання ТЕБ та НС

152
09.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01062/08-37 Лист01/5-2/975
Про нагородження Савранської Л.О. (інші)

153
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01016/08-43 Ухвала908/6171/15
Про стягнення заборгованості

154
04.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01088/08-43 Ухвала908/108/16
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

155
15.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

20



№
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

01108/08-23 Лист420/02
Про надання допомоги в проведенні спільних 
заходів

156
08.02.2016від

№
від 19.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

01002/08-23 Лист33/01-15
Про декларування наявних обсягів цукру станом на 
01.02.2016

157
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01003/08-23 Лист32/01-15
Про декларування наявних обсягів зерна станом на 
01.02.2016

158
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

00987/08-37 Лист08-09-15-15/808
Про нагородження Громовой В.О. (інші)

159
11.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00988/08-37 Лист08-09-15-15/781
Про нагородження Корчан Н.В. (інші)

160
10.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01044/08-44 Лист189
Про стан виконання заходів підготовки до 
наступної черги часткової мобілізації в області

161
12.02.2016від

№
від 17.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00971/08-32 Лист1/02/2016
ОРМОП "БЕРКУТ"
Про надання дозволу на відновлення меж земельної 
ділянки

162
15.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00972/08-32 Лист2/02/2016
ОРМОП "БЕРКУТ"
Про надання дозволу на відновлення меж земельної 
ділянки

163
15.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

21



№
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

00958/08-39 Постанова21
Про затвердження середніх норм видатків 
територіальних та дільничних виборчих комісій на 
підготовку та проведення місцевих виборів, 
призначених в окремих регіонах України на 
27.03.2016

164
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00959/08-39 Постанова23
Про внесення змін до постанов ЦВК від 28.08.2015 
№ 197 та від   14.09.2015 № 291

165
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00960/08-39 Постанова24
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
28.09.2015 № 362

166
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00961/08-39 Постанова32
Про Порядок призначення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів

167
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01065/08-39 Постанова52
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення  перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів

168
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01066/08-39 Постанова55
Про Порядок одноразової передачі відомостей 
Державного реєстру виборців для  створення 
реєстру територіальної громади

169
17.02.2016від

№
від 18.02.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

00950/08-41 Лист15/2-32863-14
Про надання інформації та копій документів

170
10.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна казначейська служба України

22



№
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

00968/08-20 Лист13-08/201-2480
Про надання інформації щодо прогнозних термінів 
та обсягів (потреби) іноземної валюти на І півріччя 
2016 року

171
12.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна міграційна служба України

00962/08-31 Лист4-598/1-16
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Концепції державної 
міграційної політики

172
01.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00998/08-22 Лист21-01/19/5-16
Про надання інформації щодо планів заходів на 
2016 рік з енергозбереження

173
10.02.2016від

№
від 16.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00963/08-36 Лист627/20-16
Про погодження списку кадрового резерву

174
11.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

00982/08-22 Лист10-17-2300
Про проведення позачергових загальних зборів 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

175
10.02.2016від

№
від 15.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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