
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.03.16 по 12.03.16

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01375/08-37 Листб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про нагородження Щебликіна В.В.

1
01.03.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01517/08-01 Закон України1008-VIII
Про внесення зміни до ст. 15 Закону України "Про 
військовий обов`язок і військову службу" щодо 
призову громадян України на строкову військову 
службу

2
18.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01518/08-01 Закон України994-VIII
Про внесення зміни до Митного кодексу України 
щодо створення передумов для нової моделі ринку 
природного газу

3
04.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01519/08-01 Закон України981-VIII
Про прийняття Протоколу про внесення змін до 
Угоди ТРІПС

4
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01520/08-01 Закон України989-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Організацією Північноатлантичного договору про 
статус Представництва НАТО в Україні

5
04.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01521/08-01 Закон України980-VIII
Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та 
перенесення забруднювачів

6
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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01522/08-01 Закон України979-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ і Урядом 
Республіки Білорусь про діяльність прикордонних 
уповноважених

7
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ паперовий паперова

01523/08-01 Закон України978-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Європейською Комісією про участь України у 
програмі "Креативна Європа": програма ЄС для 
сектору культури та креативності, та про 
співробітництво між Україною та ЄС у програмі 
"Медіа" програми "Креативна Європа"

8
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01524/08-01 Закон України977-VIII
Про ратифікацію Договору між Урядом України та 
Урядом Республіки Польща про надання кредиту 
на умовах пов`язаної допомоги

9
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01525/08-01 Закон України976-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом ФРН 
про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 
2012 т 2013 роки), проект "Підтримка  
природно-заповідних територій в Україні"

10
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01526/08-01 Закон України975-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (проект 
"Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
України") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком

11
03.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01527/08-01 Закон України993-VIII
Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо удосконалення захисту професійної 
діяльності журналістів

12
04.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01528/08-01 Закон України992-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту

13
04.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Народні депутати України

2
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01535/08-10 Депутатське звернення568
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Борозенко Н.М. щодо надання 
допомоги в отриманні майнового паю в ТОВ 
"Мотор Січ-Агро"

14
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01536/08-10 Депутатське звернення106/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення ГО "Білоріцьке" Веселівського р-ну 
щодо фінансування завершення робіт з газифікації 
села

15
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01537/08-10 Депутатське звернення104/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення Кобякова А.С. щодо тяганини у 
виділенні йому земельної ділянки

16
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01538/08-10 Депутатське звернення04-02/6-15
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"НАРОДНИЙ ФРОНТ"
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про звернення жителів с. Заповітне 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну щодо володіння 
земельними паями

17
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01539/08-10 Депутатське звернення20 78396
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Залевської З.П. щодо проведення 
термінового курсу лікування

18
29.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01540/08-10 Депутатське звернення328/0798-3в
НДУ ВАДАТУРСЬКИЙ А.О.
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо 
належного функціонування портів)"

19
01.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01582/08-10 Депутатське звернення06/03-16
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про державну підтримку та вжиття відповідних 
заходів по спасінню Молочного лиману

20
10.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3
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01634/08-10 Депутатське звернення029-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про доцільність внесення змін до Бюджетного 
кодексу України

21
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01644/08-29 Лист10-398/16-158
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ 21-22.03.2016
Про участь у тренінгу

22
09.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

01384/08-32 Листб/н
ЄРМОЛЕНКО А.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

23
01.03.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01591/08-32 Листб/н
ПРУДЕНКО Л.П.
Про відчуження земельної ділянки

24
28.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01631/08-32 Листб/н
ПОТЬОМКІН С.П.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

25
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01632/08-32 Листб/н
СОЛОХІН В.Є.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

26
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01418/08-36 Лист03/1-2-14/1-95
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

27
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

4
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01419/08-44 Лист13
ТОВ "АГРОФІРМА "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про надання інформації щодо проведення робіт на 
земельних ділянках взятих в оренду Агрофірмою

28
03.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01421/08-44 Лист2057
ОТУ "МАРІУПОЛЬ"
Про електрифікацію військового об`єкту 

29
16.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01424/08-32 Лист12/26
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 11.03.2016
Про участь у круглому столі

30
19.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01429/08-33 Лист35
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення аналізу стану інвестиційної 
діяльності в регіоні 

31
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01471/08-27 Лист19
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення фестивалю-конкурсу "Пісенний 
вернісаж-2016"

32
09.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01549/08-47 Лист1/01/2016
ПРОГРАМА "ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ 
ЗАДЛЯ ПІДЗВІТНОСТІ ВЛАДИ ТА УЧАСТІ 
ГРОМАДИ"
Про розвиток електронного урядування

33
02.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01579/08-36 Лист23-11/80
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації

34
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01596/08-27 Листф1121
СЛОВ`ЯНСЬКИЙ ОМВК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ.
Про надання відомостей щодо Коваленка В.І.

35
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5
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01597/08-22 Лист02-26-2016-9
COMPETITION DEVELOPMENT FOUNDATION
ФОРУМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНКУРЕНЦІЇ 
17-18.03.2016
Про участь у форумі

36
26.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01627/08-36 Лист03/1-2-02/2-123
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про випускників інституту

37
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

01340/08-28 Лист6/02
МГО "ДЕРМОТОЛОГИ-ДІТЯМ"
Про забезпечення доступу до лікування хворих на 
бульозний епідермоліз

38
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01373/08-34 Лист06/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про надання інформації для довідника

39
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01379/08-27 Лист116
ДМВ "НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ТЕАТРАЛЬНИХ 
ДІЯЧІВ"
Про співробітництво

40
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01546/08-22 Лист200
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "СПІЛКА УЧАСНИКІВ 
СПЕЦІАЛЬНОГО АВТОДОРОЖНЬОГО РУХУ"
Про співробітництво

41
29.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01635/08-38 Лист243
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
Про надання дозволу на відрядження

42
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01636/08-27 Лист15
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ 
УКРАЇНИ
Про підтримку обласної організації НСКУ

43
10.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

01661/08-28 Лист22
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
Про економічне обгрунтування реформи охорони 
здоров`я

44
12.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Посольства

01425/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ФРН В УКРАЇНІ
Про стажування в Німечинні М.Євтушенка 
04-23.04.2016

45
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01507/08-13 ЛистК24/2016
ПОСОЛЬСТВО ФІНЛЯНДІЇ В УКРАЇНІ
Про візит до Запоріжжя 13-14.04.2016

46
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01458/08-43 Лист316/2561/15-а
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Про виклик до суду у справі про визнання 
незаконними рішень ЕМР

47
26.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01629/08-43 Лист12864/0/19-16
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про касаційну скаргу заступника прокурора 
Запорізької області

48
26.02.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01349/08-03 Постанова107
Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з користування громадськими вбиральнями 
в населених пунктах

49
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01350/08-03 Постанова109
Про затвердження Порядку зберігання протоколів 
зборів співвласників багатоквартирного будинку та 
розміщення інформації про рішення, прийняті 
такими зборами

50
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ 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

01351/08-03 Постанова111
Про затвердження Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

51
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01352/08-03 Розпорядження113-р
Про затвердження Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року

52
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01353/08-03 Розпорядження120-р
Про затвердження плану з підготовки та 
проведення заходів, присвячених ушануванню 
пам`яті Івана Франка

53
18.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01393/08-09 Доручення5667/1/1-16
(А.Яценюк) Про публічні закупівлі

54
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01394/08-09 Доручення2571/1/1-16
(А.Яценюк) Про проведення  Тижня безпеки 
дорожнього руху

55
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01395/08-09 Доручення5808/1/1-16
(А.Яценюк) Про реформування галузі меліорації 
земель

56
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01396/08-09 Доручення6038/1/16
(А. Яценюк) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення 
соціального захисту дітей та підтримки сімей з 
дітьми

57
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01397/08-03 Постанова119
Про внесення змін в додаток  до постанови КМУ 
від 01.03.2014 № 66

58
24.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01398/08-03 Постанова130
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.04.2000 № 639

59
04.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01399/08-49 Доручення229/1/1-16-ДСК
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, визначених планом 
першочергових заходів з облаштування державного 
кордону вздовж берегової лінії та забезпечення 
охорони територіального моря України в межах 
Донецької, Запорізької, Херсонської та 
Миколаївської областей

60
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01443/08-09 Доручення6776/1/1-16
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
виконання вимог Бюджетного кодексу

61
02.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01444/08-09 Доручення2266/4/1-16
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про перерозподіл медичної субвенції

62
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01445/08-09 Доручення3312/0/2-16
(Р.Греба) Про розгляд рішення Михайлівської 
райради щодо звернення депутатів Михайлівської 
райради

63
02.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01446/08-09 Доручення22721/14/1-15
(А.Яценюк) Про погашення заборгованості з 
відшкодування фактичних витрат на виплату і 
доставку пільгових пенсій, сплати страхових 
внесків і єдиного внеску

64
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01447/08-09 Доручення3296/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення Харківської 
ОГО "Центр досліджень проблем громадської 
безпеки"

65
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01492/08-49 Доручення1993/3/1-15-ДС
(Г. Зубко) Про фактичний стан будівництва 
фортифікаційних споруд

66
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01493/08-09 Доручення4983/1/1-16
(А. Яценюк) Про вжиття заходів до відзначення на 
державному рівні відповідних пам`ятних дат і 
ювілеїв у 2016 році

67
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01494/08-09 Доручення3205/1/1-16
(О. Паракуда) Про ситуацію на ДП 
"Мелітопольський завод "Гідромаш"

68
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01498/08-09 Доручення32137/10/1-15
(Г. Зубко) Про українсько-китайську Комісію зі 
співробітництва 

69
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01513/08-03 Розпорядження1436-р
Про затвердження плану заходів із відзначення 
діяльності Українських Січових Стрільців та 
100-річчя їх перемоги на горі Маківка

70
23.12.2015від

№
від 09.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01514/08-09 Доручення3406/2-16
(Р.Греба) Про продовження виконання рішень 
РНБО (нагадування)

71
02.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01515/08-09 Доручення7283/1/1-16
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про виділення коштів на заміну вікон в 
Іванівському НВК Кам`янсько-Дніпровського р-ну

72
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01516/08-09 Доручення6819/1/1-16
(В.Кириленко) Про сприяння в проведенні 
Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок"

73
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01609/08-04 Протокол наради 
(засідання)

48838/20/1-15
(А.Яценюк) Про організацію підготовки та 
відзначення25-ї річниці незалежності України

74
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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01648/08-03 Постанова140
Про внесення змін до порядку забезпечення 
санаторно-курортними путівками деяких категорій 
громадян структурними підрозділами з питань 
соцзахисту населення районних, районних у мм. 
Києві та Севастополі держадміністрацій, 
виконавчими органами місцевих рад

75
24.02.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01649/08-03 Постанова141
Деякі питання виплати у 2016 році разової 
грошової допомоги, передбаченої Законами 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" і "Про жертви нацистських 
переслідувань"

76
02.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01650/08-03 Постанова148
Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та 
внесення змін до деяких постанов КМУ

77
18.02.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01651/08-09 Доручення7725/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Бердянського 
міськвиконкому щодо сприяння в отриманні 
обладнання

78
10.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01652/08-09 Доручення3751/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення Запорізької 
філії обслуговуючого кооперативу "Учасників 
бойових дій, ветеранів та пенсіонерів"

79
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01653/08-09 Доручення14/335/1-15
(В. Кириленко) Про прискорення роботи з передачі 
державного майна у комунальну власність

80
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01531/08-23 Лист37-18-4-11/2923
Про проект розпорядження КМУ "Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції 
розвитку сільських територій"

81
01.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01450/08-41 Лист2982/01/12-2016
Про зміни в законодавстві

82
26.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01436/08-32 Лист5/1-3/1700-16
Про проведення інвентаризації територій та 
об`єктів природно-заповідного фонду

83
24.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01437/08-32 Лист5/1-8/1770-16
Про відзначення Всесвітнього дня дикої природи 
03.03.2016

84
25.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01640/08-32 Лист5/1-9/2073-16
Про надання інформації щодо діяльності 
адміністрацій територій т об`єктів 
природно-заповідного фонду та їх служб державної 
охорони

85
04.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01346/08-27 Лист5301-06/5656-06
Про участь у ІІ Всеукраїнському туристичному 
фестивалю 21-22.05.2016

86
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01369/08-33 Лист4232-06/5663-06
Про ІІІ Міжнародний самміт атомних 
електростанцій у Стамбулі 08-09.03.2016

87
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01381/08-33 Лист3613-05/4904-06
Про стажування у Німеччині за Програмою 
ділового партнерства

88
22.03.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01382/08-33 Лист3613-05/4900-07
Про участь у міжнародній навчальній програмі

89
22.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01405/08-33 Лист4232-06/5978-03
Про Сьому міжнародну інвестиційну конференцію 
в Боснії та Герцеговині 04-05.05.2016

90
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

01501/08-33 Лист3613-05/4899-07
Про програму "Стратегія зростання приватного 
сектору"

91
22.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01464/08-22 Лист03/32-2220
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії для регіонів на квітень 2016 
року

92
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01465/08-22 Лист03/32/2214
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності для регіонів на квітень 
2016 року

93
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01345/08-22 Лист708/27/14-16
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
визначення меж території морського порту 
Бердянськ"

94
16.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01378/08-22 Лист926/25/14-16
Про надання інформації щодо відшкодування 
витрат транспортним підприємствам за 
перевезення пільгових категорій громадян

95
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

01355/08-27 Лист5/10/54-16
Про передачу будівлі Інституту механізації 
тваринництва  Національному заповіднику 
"Хортиця" 

96
23.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01572/08-37 Лист215/8/15-16
Про нагородження Гончаренко О.М. (інші)

97
01.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01449/08-29 Лист1805/9.1
Про надання інформації щодо найбільш 
резонансних подій у сфері молодіжної політики, 
сфері фізичної культури та спорту

98
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

13



№
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

01499/08-29 Лист1882/3.4
Про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну 
акцію "Відповідальність починається з мене"

99
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

01550/08-44 Лист220/1853
Про курси підвищення кваліфікації фахівців 
оборонно-мобілізаційних підрозділів  органів влади

100
29.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01489/08-26 Лист1/9-114
Про затвердження Ліцензійних умов

101
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01480/08-24 Лист7/10-2218
Про призупинення практичного застосування 
підприємствами п. 3 листа Мінрегіону від 
03.02.2016 № 7/10-1070

102
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01509/08-24 Лист7/10-2247
Про надання інформації щодо нарахування пені та 
штрафних санкцій підприємствам теплопостачання 
за несвоєчасні розрахунки за спожиті енергоносії

103
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01566/08-24 Лист7/11-2110
Про Порядок формування тарифів на послуги з 
користування громадськими вбиральнями в 
населених пунктах

104
01.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01578/08-33 Лист7/12-2243
Про надання уповноваженої особи

105
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01637/08-45 Лист7/31-2414
Про рекомендації щодо розроблення плану 
соціально-економічного розвитку об`єднаної 
територіальної громади

106
10.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

01406/08-35 Лист2930/0/14-16/57
Про розгляд звернення БФ "Серце до серця"

107
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01475/08-35 Лист2698/0/14-16/59
Про спільний наказ Мінсоцполітики та МВС "Про 
затвердження Інструкції зі збору та моніторингу 
статистичної інформації щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми"

108
25.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01479/08-35 Лист2849/0/14-16
Про проведення обов`язкових профілактичних 
щеплень проти грипу

109
29.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01490/08-35 Лист2661/0/14-16/57
Про розроблення комплексної програми

110
24.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01491/08-35 Лист3168/0/14-16/59
Про розміщення соціальної реклами

111
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01504/08-35 Лист2638/0/14-16/19
Про надання інформації щодо стану фінансової 
підтримки з місцевих бюджетів громадських 
об`єднань інвалідів

112
24.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01638/08-30 Лист3460/0/14-16/56
Про участь у проведенні експерименту із 
запровадження послуги патронату над дитиною

113
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01654/08-22 Лист3471/0/14-16/5
Про надання інформації щодо фактичної ціни, яка 
склалася в регіоні, 1 тонни твердого палива і 1 
балону скрапленого газу, що реалізуються для 
потреб населення

114
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01408/08-25 Лист31-19030-02-7/5
Про уточнення складу комітетів з конкурсних 
торгів

115
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

15



№
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

01569/08-36 Лист31-08020-01-21/
Про збільшення чисельності працівників

116
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01570/08-36 Лист31-05110-14-21/
Про навчальну поїздку до Австрії Медвідя С.М. 
10-14.04.2016

117
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство юстиції

01338/08-21 Лист1278/19/14-16
Про передачу функцій з державної реєстрації

118
23.03.2016від

№
від 01.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01347/08-21 Лист1438/8/14-16
Про деякі питання, пов`язані з передачею 
повноважень у сферах державної реєстрації

119
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01348/08-27 Лист1353/10/32-16
Про передплату "Офіційного вісника України"

120
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01642/08-20 Лист01-1304/44
Про фінансування заходів з перевезення та 
зберігання радіоактивних матеріалів

121
03.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01660/08-37 Лист01-1458/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Камординій Т.Г.

122
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

01626/08-37 Лист01-01-51/0873
Про нагородження Абрамова О.В. (інші)

123
04.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

16



№
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

01383/08-34 Лист03668/02-33/01
Про небезпечні хімічні речовини на території 
Національного заповідника "Хортиця"

124
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

01485/08-20 Лист01-01-44/0826
Про реструктуризацію заборгованості перед ДП 
"НАЕК "Енергоатом" в особі ВП "Запорізька АЕС"

125
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

01468/08-20 Лист658/02-01-17
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

126
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01469/08-20 Лист656/02-01-17
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

127
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01470/08-20 Лист657/02-01-17
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

128
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01342/08-10 Депутатське звернення07.06-01
ДОР ДЕМ`ЯНЕНКО Є.М.
Про перейменування вул. Дзержинського на вул. 
Християнську в м. Мелітополь

129
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
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01401/08-10 Депутатське звернення7
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на завершення будівництва 
підводного газопроводу

130
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01402/08-10 Депутатське звернення4
ДОР СТАРУХ О.В.
Про надання інформації щодо виділення земельних 
ділянок для індивідуального житлового 
будівництва, садівництва і городництва учасникам 
бойових дій та осіб, прирівняних до них, зокрема і 
учасникам АТО

131
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01403/08-10 Депутатське звернення5
ДОР СТАРУХ О.В.
Про надання інформації щодо виконання рішення 
облради від 24.09.2015 № 4

132
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01404/08-10 Депутатське звернення5
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про будівництво та облаштування зупинки 
міського транспорту в м. Запоріжжі на кінцевій 
зупинки маршрутного 
таксі № 70 Оріхів-Запоріжжя

133
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01452/08-29 Лист32/16
ДОР ГОЛОТА Ю.В.  (Гугніну Е.А.)
Про проект "Спортивний гарт Веселівщини"

134
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Обласна рада

01343/08-17 Лист0829/01-11
Про виділення коштів на ремонт приміщень в 
будівлі гімназії "Престиж"

135
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01360/08-17 Лист0807/01-15
Про надання погодження щодо можливості видачі 
дозволу на спеціальне водокористування

136
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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01362/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням облради від 25.12.2014 № 
28, зі змінами та доповненнями

137
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01363/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін до Програми удосконалення 
системи надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Запорізькій області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 22.11.2012 № 21, зі 
змінами

138
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01364/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку охорони здоров`я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 24.12.2012 № 10 (зі 
змінами та доповненнями)

139
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01365/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про Програму розвитку і функціонування 
української мови в Запорізькій області на 
2016-2020 роки

140
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01389/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2015 рік, зі 
змінами, та про Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку Запорізької області на 
2016 рік

141
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01390/08-17 Рішення37
Про затвердження Положення про порядок 
розгляду електронної петиції в Запорізькій облраді

142
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова
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01391/08-17 Рішення34
Про внесення змін в рішення Запорізької облради 
від 21.12.2007 № 15 "Про надання ТОВ 
"Новополтавка" водних об`єктів місцевого 
значення у користування на умовах оренди"

143
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01392/08-17 Рішення33
Про видачу ТОВ "АНТ-ЮГ" дозволу на спеціальне 
водокористування на водному об`єкті місцевого 
значення

144
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01409/08-17 Рішення32
Про визнання рішення Запорізької облради від 
29.10.2009 № 25 "Про надання Гузєєву А.А. 
водного об`єкту місцевого значення у користування 
на умовах оренди" таким, що втратило чинність

145
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01410/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням 
облради від 31.10.2013 № 12 зі змінами

146
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01411/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до Програми впровадження 
елементів електронного урядування в Запорізькій 
області на 2015-2016 роки

147
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01412/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 22.11.2012 № 12 (зі 
змінами та доповненнями)

148
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01413/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про Програму покращення стану автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення 
Запорізької області на 2016 рік

149
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01414/08-03 Рішення (ПРОГРАМА)1
Про Стратегію регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року

150
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01415/08-17 Рішення2
Про затвердження Плану заходів на 2016-2018 роки 
з реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2020 року

151
25.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01416/08-17 Лист01-26/0300
Про збільшення фонду заробітної плати та 
нарахувань на оплату праці

152
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01438/08-17 Рішення4
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2015-2016 роки, 
затвердженої рішенням облради від 25.12.2014 № 
26 (зі змінами)

153
25.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01439/08-17 Рішення40
Про план роботи Запорізької облради на 2016 рік

154
25.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01460/08-17 Рішення38
Про Порядок підготовки проектів рішень обласної 
ради

155
25.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01461/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.11.2011 №9

156
25.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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01462/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
підтримки сім`ї, молоді, гендерного паритету та 
протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, зі 
змінами та доповненнями, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.11.2011 №8

157
25.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01502/08-17 Лист0343/01-11
Про розгляд листа ЗОВ ГО жінок-інвалідів 
"ДОННА"

158
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01542/08-17 Лист0983/01-11
Про звернення ГО ветеранів АТО "Честь та 
гідність" щодо будівництва котеджного селища для 
ветеранів АТО

159
04.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01556/08-17 Лист1019/01-13
Про визначення розпорядника коштів на 2016 рік

160
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01557/08-17 Лист0947/01-13
Про визначення розпорядника коштів на 2016 рік

161
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01558/08-17 Лист0950/01-27
Про створення робочої групи для перевірки фактів, 
викладених у зверненні Кожешкурт В.В.

162
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01580/08-17 Лист0873/01-11
Про надання фінансової підтримки 
Мелітопольській районній організації ветеранів 
України

163
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01581/08-17 Лист0945/01-27
Про проект Закону України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування"

164
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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Постійні комісії обласної ради

01503/08-17 Лист138
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідань постійної 
комісії з питань бюджету від 22.02.2016 та від 
24.06.2016

165
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01565/08-22 Лист345
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

166
02.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01584/08-22 Лист53/2413
Про відсутність виділених фондів (номінацій)  
природного газу на другу декаду березня 2016 р. 
ТОВ "Акімжилсервіс"

167
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01605/08-22 Лист51/2433
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. ПАТ "ЕМЗ 
"Дніпроспецсталь"

168
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01606/08-22 Лист51/2434
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. КТ 
"Запорізький завод високовольтної апаратури - 
Вакатов і компанія"

169
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01607/08-22 Лист51/2435
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький хлібозавод № 5"

170
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01608/08-22 Лист51/2436
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький завод феросплавів"

171
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Запоріжжяобленерго"

01341/08-22 Лист007-40/2878
Про укладання договору щодо постачання 
електроенергії

172
23.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01617/08-22 Лист007-41/3631
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
квітень 2016 року

173
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

01441/08-32 Лист02/б/05.1
Про визначення повноважень щодо розпорядження 
земельною ділянкою

174
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Іскра"

01506/08-32 Лист256/21/66-юр
Про підписання акту передачі-приймання земельної 
ділянки

175
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01564/08-22 Лист7
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
15.03.2016
Про участь у конференції

176
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01576/08-44 Лист31-1815
Про проведення наради

177
02.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01586/08-44 Лист721-1917
Про надання благодійної допомоги

178
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01641/08-44 Лист22-1921
Про залучення підрозділів Національної гвардії 
України до патрулювання прикордонних районів в 
літній період 2016 року

179
04.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01432/08-44 Лист450
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про припинення охорони об`єктів

180
02.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01547/08-44 Лист4/01/16
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0131
Про проведення наради

181
04.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01562/08-37 Лист486
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Білика Р.В.

182
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01590/08-44 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА В 0131
Про надання будматеріалів

183
10.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01602/08-44 Лист835
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про виділення коштів

184
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01656/08-37 Лист524
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Сапи О.Г. (інші)

185
12.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01594/08-35 Лист42
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

186
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01620/08-35 Лист43
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про своєчасне отримання заробітної плати

187
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька АЕС
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01467/08-24 Лист26-40/5511
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 
2016 рік

188
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01431/08-22 Лист06/73
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

189
02.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01442/08-32 Лист220/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про поновлення договорів оренди землі

190
02.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01459/08-24 Лист652
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про погодження загальновиробничих норм 
паливно-енергетичних ресурсів на 2016 рік

191
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01463/08-24 Лист308
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про узгодження обсягу різниці в тарифах

192
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01476/08-28 Лист03/245
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про психологічну реабілітацію постраждалих 
учасників АТО

193
25.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01486/08-44 Листб/н
ПП "КУРОРТИ ПРИАЗОВ`Я"
Про надання інформації щодо бойових дій, 
терористичних актів з 2014 року по теперішній час

194
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01488/08-22 Лист1/10-01-139
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНСПОРТ"
Про погодження розміру автостанційного збору на 
2016 рік

195
04.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01508/08-23 Лист93
ТОВ "АГРОФІРМА ІМ. А.СУВОРОВА"
Про розкрадання труб зрошувальної системи

196
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01545/08-44 Лист1481/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про звільнення від призову по мобілізації

197
02.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01619/08-20 Лист187
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ"
Про відшкодування ПДВ

198
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01633/08-32 Лист41
ТОВ "ВАЛВІТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки

199
11.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01417/08-22 Лист03/449
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

200
02.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01426/08-27 Лист02/03
ЗОВ ПОШУКОВО-ВИДАВНИЧОГО АГЕНСТВА 
"КНИГА ПАМ`ЯТІ УКРАЇНИ"
Про ситуацію у відділенні

201
02.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01428/08-24 Лист689
СП "ЗАПОРІЗЬКЕ БМЕУ"
Про невиконання умов договору на постачання 
води

202
29.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01433/08-18 Лист01/29-02
ПП "ПРІМА"
Про скарги ПП "ДОЗ "Волна" стосовно ПП 
"Прима"

203
29.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ 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
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Форма зберігання 
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01435/08-41 Лист923/41-2016
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ЛВП ГУ 
НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 09.06.2015 № 201

204
09.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01477/08-41 Лист2895/73/2016
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ПВП ГУ НП 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації та копій документів

205
25.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01505/08-22 Лист447
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТЗДП 
"КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

206
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01554/08-41 Лист3534/73/2016
ОРІХІВЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО ВП ГУ НП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання, які мають акти гірничого відводу, 
спеціальні дозволи на користування надрами, та 
відповідні ліцензії

207
01.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01583/08-22 Лист25/361
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про зниження надійності електропостачання 
споживачів Мелітопольського енерговузла

208
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01592/08-20 Лист40/9/08-22-13-03
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ
Про надання недостовірної інформації

209
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01624/08-43 Лист65/9/3144
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ
Про уповноважену особу

210
04.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01628/08-43 Лист65/9/3143
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ
Про відкладення провадження виконавчих дій

211
04.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01646/08-22 Лист127/27
ВП "ЗАПОРІЗЬКЕ СКБ АБС"
Про ситуацію на підприємстві

212
29.02.2016від

№
від 12.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01655/08-32 Лист5
ФГ "ЛІДІНГ"
Про земельну ділянку на території Балківської 
сільради Василівського  р-ну

213
10.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01370/08-24 Лист4
ГО "КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО"
Про повернення до державної власності 
гідротехнічних споруд

214
27.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01372/08-38 Листб/н
АСАМБЛЕЯ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення громадських слухань

215
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01388/08-38 Листб/н
ГО ВЕТЕРАНІВ АТО "ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ"
Про будівництво котеджного селища для ветеранів 
АТО

216
01.03.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01440/08-32 Лист26/02-02
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНІЙ 
ЕКОЛОГІЧНІЙ ІНСПЕКЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про проведення спільного засідання

217
26.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01482/08-32 Лист28
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ВГО 
"НАРОДНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАГЛЯД"
Про використання земельної ділянки 
Тернуватським НВК для науково-дослідних робіт

218
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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01483/08-32 Лист27
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ВГО 
"НАРОДНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАГЛЯД"
Про порушення земельного та податкового 
законодавства з боку ФГ "Лещенко В.М."

219
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01512/08-38 Листб/н
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛ.
ЗАСІДАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ ПАРТІЇ 10.03.2016
Про участь у засіданні

220
09.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01548/08-44 Листб/н
БО "БФ "ЛЕБЕДІЯ"
Про проведення наради

221
09.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01585/08-38 Лист11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТОС
Про відновлення роботи озвучених світлофорів

222
10.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01587/08-38 Лист62/2016
ГО "АНТИМОНОПОЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про розміщення соціальної реклами

223
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01453/08-24 Лист83
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК" 
Про продовження реконструкції каналізаційних 
очисних споруд

224
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01568/08-24 Лист01-17/1125-03
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕМР
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах

225
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01630/08-24 Лист757
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

226
10.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди
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01598/08-43 Лист310/10022/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 23.03.2016

227
10.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01600/08-43 Лист310/3237/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсними державних актів на право 
приватної власності на земельні ділянки

228
01.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01376/08-28 Лист1408
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про завершення робіт з реконструкції на 
харчоблоці

229
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01377/08-28 Лист1383
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про визначення розпорядника коштів на 2016 рік з 
закупівлі лікарських засобів для лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

230
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01371/08-37 Лист01-26/331
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Нестеренко А.Н.

231
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01472/08-26 Лист01-20/554
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ"
Про налагодження двостороннього співробітництва

232
01.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01487/08-20 Лист12/804
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про затвердження Паспорту бюджетної програми

233
29.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01574/08-26 Лист01-28/366
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про участь у науково-практичних столах

234
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01643/08-26 Лист63-01/277
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів для ремонту навчального 
корпусу

235
02.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

01434/08-32 460/16-05-27/6-1
Про відзначення 22.04.2016 Всесвітнього Дня Землі

236
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01430/08-15 Лист03-01/413
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо дітей 
загиблих та поранених учасників АТО

237
02.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01495/08-15 Лист03-01/409
(В. Ковальчук) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про виділення коштів на заміну вікон в 
Іванівському НВК Кам`янсько-Дніпровського р-ну

238
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01496/08-15 Лист03-01/407
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про виділення коштів на заміну вікон в школі с. 
Новодніпровка Кам`янсько-Дніпровського р-ну

239
02.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01497/08-15 Лист43-01/200
(Р. Павленко) Про надання інформації щодо 
створення місцевими державними адміністраціями 
координаційних центрів (рад) з питань 
національно-патріотичного виховання

240
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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01530/08-15 Лист46-01/530
(А.Таранов) Про надання інформації до плану 
заходів та про увічнення пам`яті Героїв України, 
які загинули під час проведення АТО

241
09.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Президент України

01354/08-02 Указ68/2016
Про сприяння розвитку громадського суспільства в 
Україні та першочергові заходи щодо її реалізації

242
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01448/08-02 Указ57/2016
Про нагородження орденом "За мужність"

243
17.02.2016від

№
від 03.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01589/08-44 Лист01-38/179
Про надання допомоги підрозділам Збройних Сил 
та Національної гвардії України

244
22.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01593/08-36 Лист01-32/212
Про погодження звільнення Бочкової Н.М.

245
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01466/08-37 Лист01-45/136
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Славській Ю.С.

246
01.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01510/08-22 Лист01-28/188
Про перелік приміських автобусних маршрутів 
загального користування, які не виходять за межі 
території області

247
02.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01511/08-22 Лист01-28/289
Про перевірку дотримання перевізниками вимог 
законодавства

248
01.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01603/08-26 Лист01-05/0202
Про перерозподіл освітньої субвенції

249
04.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Запорізька райдержадміністрація

01422/08-32 Лист0031/05-26
Про скасування розпорядження голови Запорізької 
райдержадміністрації від 31.03.2015 № 166

250
23.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ паперовий паперова

01423/08-20 Лист01-11/1521
Про виділення коштів з обласного бюджету

251
24.02.2016від

№
від 02.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

01622/08-35 Лист01-16/0252
Про погашення заборгованості з виплати  
заробітної плати

252
02.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01639/08-22 Лист01-16/284
Про електропостачання навчальних закладів 
району

253
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01552/08-36 Лист03-02/16-к
Про погодження призначення Орловського С.Ю.

254
09.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01618/08-32 Лист01-31/057
Про поновлення договорів оренди земельних 
ділянок

255
29.02.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01659/08-36 Лист03-12/0111
Про погодження призначення Спасської І.М.

256
09.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01385/08-37 Лист01-23/0268
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Зуєвій Н.А.

257
25.01.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01386/08-37 Лист01-23/0257
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Пітель С.В.

258
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

34



№
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

01625/08-37 Лист01-24/0268
Про нагородження Онікієнко І.А. (інші)

259
29.02.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01657/08-36 Лист01-24/0298
Про погодження звільнення Горбенко В.В.

260
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01658/08-36 Лист01-24/0299
Про погодження призначення Кравченко Л.М.

261
11.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01647/08-22 Лист01-24/196
Про стан доріг в районі

262
10.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01339/08-32 Лист61-35/0140
Про отримання земельних ділянок для 
містобудівних потреб

263
16.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01601/08-22 Листб/н
Про завершення будівництва газопроводу

264
11.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01427/08-36 Лист01-11/0110
Про погодження призначення Коровкіна О.А.

265
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Куйбишевська райрада

01588/08-20 Лист02-01-25/0184
Про виділення коштів з обласного бюджету

266
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райрада

35



№
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

01555/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ОРІХІВСЬКОЇ РАЙРАДИ БОРОДАЙ 
В.М.
Про розгляд звернень мешканців  с. Комишуваха 
Оріхівського р-ну

267
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01544/08-32 Лист0228
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про порушення вимог чинного законодавства 
України

268
01.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01604/08-22 Лист181
ЖОВТНЕВА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на добудову газопроводу

269
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Державний архів Запорізької області

01455/08-27 Лист01-23/0184
Про затвердження запитальника до комплексної 
перевірки стану архівної справи

270
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

01599/08-43 Лист317/593/15-ц
Судова повістка про виклик до суду на 30.03.2016

271
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01615/08-20 Лист06.2-09/108-185
Про стан використання субвенцій

272
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01534/08-32 Лист13/8-0.4-2005/2-
Про розпорядження голови облдержадміністрації 
від 28.12.2015 № 533

273
09.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

36



№
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

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01623/08-27 Лист07/07-14/945
Про транслювання рекламного відеоролику

274
04.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01561/08-37 Лист155/04/08-16
Про нагородження Івака В.В. (інші)

275
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

01359/08-41 Лист12/5-19/1633
Про стан правової роботи в місцевих державних 
адміністраціях, територіальних органах 
міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, на державних підприємствах, установах, 
організаціях

276
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01456/08-43 Лист39/9/2820
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про закінчення виконавчого провадження від 
07.12.2016 №320/1669/15-ц

277
26.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01457/08-43 Лист65/9/2821
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про закінчення виконавчого провадження від 
12.01.2016 №320/2504/15-ц

278
26.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

01368/08-32 Лист584/02
Про поводження з відходами на території 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну

279
23.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01473/08-20 Лист08-02-15-15/104
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за 2015 рік

280
26.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

01367/08-22 ЛистНЗ-1-09/366
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян у внутрішньодержавному та 
міжнародному (дальньому) сполученні в 2016 році

281
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01645/08-22 ЛистЕЕДН-457
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на березень 
2016 р.

282
09.03.2016від

№
від 12.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

01420/08-35 Лист25-ф
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ РАД  11.03.2016
Про участь у спільному засіданні

283
01.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01484/08-36 Лист23-ф
Про надання інформації щодо кандидатур на 
призначення голів РДА

284
29.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01380/08-44 Лист256
Про стан виконання заходів підготовки до 
наступної черги часткової мобілізації в області

285
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01573/08-37 Лист34/пр
Про нагородження Ральцева Ю.О. (інші)

286
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01616/08-44 Лист349
Про сприяння в проведенні навчальних зборів 
загону оборони

287
11.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

38



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01387/08-43 Лист808/4368/15/209
Про визнання протиправними дій (бездіяльності)

288
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01400/08-49 Лист34/1-163дск
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ`ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про пошкодження та викрадання кабельних ліній

289
02.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

01563/08-36 Лист61
Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

290
29.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

01358/08-41 Лист53-р
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про розгляд звернення заступника голови 
Великобілозерської райдержадміністрації

291
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01560/08-41 Подання53-2252-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
В порядку частини 3 статті 65 Закону України "Про 
запобігання корупції"

292
24.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01532/08-41 Лист05/1-192вих-16
Про надання інформації щодо наявної простроченої 
дебіторської заборгованості

293
02.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01533/08-41 Лист05/3-2540-16
Про державну реєстрацію права державної 
власності на земельні ділянки

294
02.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01366/08-32 Лист19/300
Про відведення земельних ділянок під існуючими 
автомобільними дорогами загального користування 
державного значення

295
26.01.2016від

№
від 01.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

39



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

01374/08-21 Лист2301/01-2616
Про алгоритм дій щодо створення органу реєстру

296
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01451/08-41 Лист59/33-654н/т
Про забезпечення безпеки функціонування 
державних електронних інформаційних ресурсів

297
01.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01559/08-41 Лист59/6/1-147нт
Про протиправне нарахування соціальних виплат

298
22.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01553/08-39 Лист21-28-393
Про належне укомплектування органів ведення 
Державного реєстру виборців

299
09.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01610/08-39 Постанова65
Про затвердження на 2016 рік середніх норм 
видатків територіальних та дільничних виборчих 
комісій з місцевих виборів на підготовку і 
проведення позачергових, повторних, проміжних та 
перших місцевих виборів

300
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01611/08-39 Постанова68
Про внесення змін до деяких постанов ЦВК

301
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01612/08-39 Постанова69
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
13.01.2011 № 6

302
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01613/08-39 Постанова69
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
13.01.2011 № 6

303
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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01614/08-39 Постанова70
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

304
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

01478/08-44 Лист0.63-2330/0/6-16
Про надання інформації щодо виконання завдань, 
визначених планом першочергових заходів з 
облаштування державного кордону вздовж 
берегової лінії та забезпечення охорони 
територіального моря України в межах Донецької, 
Запорізької, Херсонської та Миколаївської 
областей

305
04.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

01454/08-41 Лист10/1/1-26211-15
Про надання копій документів

306
03.03.2016від

№
від 03.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

01543/08-36 Лист6-4-1031
Про погодження звільнення Станкевич С.А.

307
29.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01575/08-32 Лист2/1-5-1213
Про надання інформації щодо стану використання 
пестицидів та агрохімікатів 

308
04.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

01356/08-21 Лист1095/0/20-16
Про обіг бланків ліцензії єдиного зразка

309
24.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01357/08-21 Лист1121/0/20-16
Про порядок переоформлення ліцензій

310
26.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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01407/08-34 Лист02-3006/162
Про розробку інтерактивних карт захисних споруд 
цивільного захисту

311
02.03.2016від

№
від 02.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01571/08-34 Лист02-3085/161
Про організаційно-методичні вказівки

312
03.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

01529/08-46 Лист885/01/09.1-16
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО 
та/або у забезпеченні її проведення і втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок

313
26.02.2016від

№
від 09.03.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01621/08-28 Лист1032/01/08.1-16
Про санаторно-курортне лікування учасників АТО

314
09.03.2016від

№
від 11.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агенство України з питань відновлення Донбасу

01595/08-35 Лист19/4/1-282-16
Про реалізацію пілотних проектів

315
10.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01577/08-22 Лист42-01/17/5-16
Про надання інформації щодо наявності в регіоні 
вільних земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення

316
01.03.2016від

№
від 10.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01361/08-27 Лист604/27/4
Про оголошення конкурсу на здобуття премії ім. 
І.Франка

317
25.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01500/08-27 Лист693/27/4
Про здійснення аналізу і моніторингу 
фінансово-економічного розвитку комунальної 
преси

318
03.03.2016від

№
від 04.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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01541/08-27 Лист693/27/4
Про проведення аналізу та моніторингу 
фінансово-економічного розвитку комунальної 
преси

319
03.03.2016від

№
від 09.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

01474/08-36 Лист23-11/51
Про підвищення кваліфікації у 2017 році

320
22.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

01567/08-24 Лист1671/19.1.3/7-16
Про діючі тарифи КП "Бердянськводоканал"

321
24.02.2016від

№
від 10.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Рахункова палата України

01344/08-20 Лист05-38/59
Про надання інформації щодо працевлаштування 
випускників Національної академії держуправління 
при Президентові України та її регіональних 
інститутів

322
29.02.2016від

№
від 01.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

01481/08-21 Лист10-16-3331
Про застосування індексації у 2016 році

323
26.02.2016від

№
від 04.03.2016
№ 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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