
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.03.16 по 25.03.16

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01862/08-01 Закон України1010-VIII
Про внесення зміни до ст. 32 Закону України "Про 
загальнообов`язкове державне пенсійне 
страхування" щодо призначення пенсій особам, які 
стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних 
під час участі у Революції Гідності

1
18.02.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01863/08-01 Закон України1022-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей подання службовими 
особами декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов`язання фінансового характеру у 2016 році

2
15.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01864/08-01 Закон України1005-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення процесу приватизації

3
16.02.2016від

№
від 21.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01865/08-01 Закон України1017-VIII
Про внесення зміни до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо формування штатного розпису вищих 
навчальних закладів

4
18.02.2016від

№
від 21.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01866/08-01 Закон України935-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про захист 
економічної конкуренції" щодо підвищення 
ефективності системи контролю за економічними 
концентраціями

5
26.01.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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01877/08-10 Депутатське звернення04-04/06-21(632
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОБ`ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
Про розгляд звернення Волконського І.В. 

6
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

01874/08-14 Лист04-41/33
ТИМЧАСОВА СПЕЦІАЛЬНА КОМІСІЯ ВРУ З 
ПИТАНЬ МАЙБУТНЬОГО
СЛУХАННЯ 13.04.2016
Про участь у слуханнях

7
14.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01883/08-14 Лист07-34/11-63634
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про проведення засідання Комітету про стан 
виконання рекомендацій "круглого столу" на тему: 
"Шляхи розв`язання проблем щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати"

8
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01962/08-14 Лист04-23/17-534
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВРУ 
30.03.2016
Про участь у засіданні

9
23.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

01878/08-10 Депутатське звернення043-03/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про фінансування відновлювальних робіт та 
забезпечення будівельними матеріалами УПЦ 
Київського Патріархату

10
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01879/08-10 Депутатське зверненняГу-470/1
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про надання допомоги в благоустрої будівлі 
колишньої типографії та прилеглої території

11
14.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

2
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01955/08-10 Депутатське звернення567
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського законодавства 
щодо фінансування лісового та мисливського 
господарства

12
18.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02020/08-10 Депутатське звернення149/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення Карачевцева Г.М. щодо 
перейменування вул. Леніна на вул. Д.І.Донцова у 
м. Мелітополь

13
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

02016/08-13 Лист26/2016
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН
Про проведення зустрічі 31.03.2016

14
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

01984/08-32 Листб/н
ГАРТЕНКО С.Ф.
Про надання земельної ділянки в оренду

15
18.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01898/08-27 Лист1/98-21
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про урочисте нагородження Знаком народної 
пошани "За громадянський подвиг" 31.03.2016

16
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01899/08-27 Лист1/99-18
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про участь у Всеукраїнському благодійному 
Великодньому ярмарку 28-30.04.2016

17
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01901/08-27 Лист105/01-14
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ
Про архівний довідник

18
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

01926/08-13 Лист
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про проведення зустрічі 31.03.2016

19
22.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01934/08-22 ЛистЦ-1/2-3/2125-16
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про перевезення пільгових категорій громадян

20
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01956/08-41 Лист0057-4/27-2016
ГУ НАЦПОЛІЦІЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання копій документів

21
18.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01977/08-23 Лист1703/16
АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ОРАНІЗАЦІЙ "НАРОДНАЯ"
Про сприяння в проведенні конференції

22
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01986/08-26 Лист01-21/443
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Про КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

23
17.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02008/08-23 Лист13-02/760
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про початок весняної форвардової кампанії

24
23.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02022/08-41 Лист10/1/1-451вих-1
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАХІДНОГО 
РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про встановлення місцезнаходження 
військовослужбовців

25
15.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02037/08-27 Лист368
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
05.04.2016
Про участь у конференції

26
17.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4



№
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02043/08-22 Лист273-03/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про проведення зустрічі

27
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02044/08-41 Лист16-94/2294вих
ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ДОЦ "Лазурний"

28
15.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Партії та громадські організації

01922/08-27 Лист15/07
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про встановлення Дня українського національного 
вбрання

29
15.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01975/08-29 Лист34-03
НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКАУТІВ 
УКРАЇНИ
Про Всеурїнський збір-похід 05-09.2016

30
18.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02047/08-21 Лист1
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про виділення приміщення та співпрацю

31
22.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Суди

01939/08-43 Лист335/2161/16-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 12.04.2016

32
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01940/08-43 Ухвала908/5758/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про визнання договору недійсним та зобов`язання 
вчинити дії

33
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01941/08-43 Ухвала908/5758/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про визнання договору недійсним та зобов'язання 
вчинити дії

34
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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01942/08-43 Лист320/6396/15-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 12.04.2016

35
17.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01943/08-43 Лист808/889/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про визнання протиправним та скасування  
розпорядження

36
14.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01944/08-43 Лист808/4856/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про визнання бездіяльність протиправною та 
зобов'язання вчинити певні дії

37
11.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01845/08-03 Постанова179
Про визнання такими, що втратили чинність деяких 
постанов КМУ

38
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01846/08-03 Постанова182
Про затвердження Порядку проведення спеціально 
уповноваженим органом з питань ліцензування 
планових та позапланових перевірок додержання 
органами ліцензування вимог законодавства у 
сфері ліцензування

39
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01847/08-09 Доручення8554/1/1-16
(Г. Зубко) Про реконструкцію аеродромного 
комплексу Запорізького аеропорту

40
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01848/08-09 Доручення7319/1/1-16
(Г.Зубко) Про проведення 23.04.2016 Дня 
благоустрою територій населених пунктів

41
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ 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

01849/08-09 Доручення9041/1/1-16
(Р. Греба) Про звернення депутатів Запорізької 
облради щодо необхідності фінансування закладів 
професійно-технічної освіти України за рахунок 
субвенції з державного бюджету

42
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01850/08-09 Доручення2259/3/1-16
(А. Яценюк) Про організацію проведення у дитячих 
онковідділеннях мистецьких  заходів

43
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01851/08-09 Доручення9473/0/1-16
(А. Яценюк) За результатами робочої поїздки 
Прем`єр-міністра України до Полтавської області 
05.03.2016

44
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01852/08-09 Доручення9154/1/1-16
(А.Яценюк) Про відзначення 20-ї річниці 
Конституції України

45
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01853/08-09 Доручення4111/0/2-16
(Р. Греба) Про внесення змін до Указу Президента 
України від 19.02.2016 № 155

46
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01854/08-09 Доручення8737/1/1-16
(А. Яценюк) НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про фінансування заходу "Будівництво 
з`єднувального каналу для відновлення водного 
сполучення Азовського моря з Молочним 
лиманом"

47
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01855/08-09 Доручення8545/1/1-16
(Г. Зубко) Про вирішення питання отримання 
статистичних даних

48
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01856/08-09 Доручення527/4/1-16
(В. Кириленко) Про дотримання об'єктами 
підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними 
об'єктами вимог законодавства з охорони праці

49
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

01857/08-09 Доручення8555/1/1-16
(Г. Зубко) Про внесення змін до постанови КМУ 
від 18.06.2014 № 217

50
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01858/08-04 Протокол наради 
(засідання)

8341/2/1-16
(Г. Зубко) Про актуальні питання реформування 
системи охорони здоров`я, освіти, соціального 
захисту у контексті проведення децентралізації 
влади, а також вирішення проблем, що виникають 
під час проведення тендерів на закупівлю 
природного газу для бюджетних установ 
об`єднаних територіальних громад

51
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01859/08-03 Розпорядження171-р
Про припинення надання адміністративних послуг 
з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців деякими органами державної 
реєстрації, утвореними Міністерством юстиції

52
14.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01860/08-03 Розпорядження177-р
Про затвердження плану заходів, пов`язаних з 
30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

53
02.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01906/08-03 Постанова186
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
КМУ від 18.04.2012 № 606

54
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01907/08-09 Доручення2804/3/1-16
(А.  Яценюк) Про проект плану популяризації 
інвестиційних переваг України 

55
19.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01957/08-03 Розпорядження184-р
Про затвердження плану дій КМУ на 2016 рік

56
16.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01958/08-09 Доручення52170/17/1-15
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо стану 
підготовки органів місцевого самоврядування до 
здійснення повноважень з реєстрації місця 
проживання особи

57
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ 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
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документа

01959/08-09 Доручення43364/56/1-15
(А. Яценюк) Про соціальний захист учасників АТО

58
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01960/08-09 Доручення8479/1/1-16
(Г. Зубко) Про здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

59
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01961/08-09 Доручення8587/33/1-15
(В.Кириленко) Про стан виконання розпорядження 
КМУ від 31.03.2015 № 359-р ( на контролі № 
2640/08-03 (2015!)

60
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01995/08-09 Доручення4420/0/2-16
(Р.Греба) Про надання інформації щодо стану 
підготовки органів місцевого самоврядування до 
здійснення повноважень з реєстрації місця 
проживання особи

61
22.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01996/08-09 Доручення7763/1/1-16
(А.Яценюк) Про продовження роботи з 
відновлення фонду захисних споруд

62
22.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01997/08-09 Доручення5569/1/1-16
(А. Яценюк) Про започаткування консультацій з 
реструктуризації проектів програм прикордонного 
співробітництва

63
22.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01998/08-09 Доручення9737/1/1-16
(В. Кириленко) НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про прийняття Державної цільової 
національно-культурної програми розвитку 
Національного заповідника "Хортиця"

64
23.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01999/08-03 Постанова194
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.10.2011 № 1049

65
16.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

02000/08-03 Подання199
Деякі питання надання у 2016 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

66
16.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02001/08-03 Постанова200
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад

67
16.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02002/08-03 Постанова202
Про внесення змін до Порядку розгляду питань, 
пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо 
осіб, призначення на посаду та звільнення з посади 
яких здійснюється ВРУ, Президентом України або 
КМУ чи погоджується з КМУ

68
10.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02003/08-03 Розпорядження199-р
Про затвердження плану заходів, спрямованих на 
активізацію вивчення громадянами англійської  
мови, на період до 2020 року

69
10.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02025/08-04 Витяг з протоколуВП 21
(А. Яценюк) Про результати діяльності найбільших 
суб'єктів господарювання державного сектору 
економіки протягом 2014-2015 роки

70
18.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02026/08-09 Доручення9602/1/1-16
(Р. Греба)Про розгляд звернення Енергодарського 
міськвиконкому щодо надання роз'яснень стосовно 
бронювання військовозобов'язаних

71
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02027/08-09 Доручення9860/1/1-16
(А. Яценюк) НДУ САБАШУК П.П.
Про ситуацію навколо гідрологічного заказника 
державного значення "Молочний лиман"

72
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02028/08-09 Доручення9549/1/1-16
(В. Кириленко) Про закупівлю шкільних автобусів

73
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

02029/08-39 Постанова86
Про форми подань щодо кандидатур до складу 
виборчих комісій, що здійснюють підготовку та 
проведення виборів депутатів ВР АР Крим, 
обласних, районних. міських,  районних у містах, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів та старост сіл, селищ 

74
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

01969/08-22 Лист26-1433/1.2-16
Про відключення від газопостачання МКП 
"Основаніє"

75
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01970/08-22 Лист6-1432/1.2-16
Про відключення від газопостачання підприємства 
Біленківської виправної колонії № 99

76
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01971/08-22 Лист26-1431/1.2-16
Про відключення від газопостачання ОСББ 
"Приазовський"

77
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01972/08-22 Лист26-1425/1.2-16
Про відключення від газопостачання ОЖК 
"Азовський"

78
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01973/08-22 Лист26-1426/1.2-16
Про відключення від газопостачання ЖБК "Моряк"

79
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01974/08-22 Лист26-1427/1.2-16
Про відключення від газопостачання КП 
"Новотроїцький сількомунгосп"

80
17.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01903/08-41 Лист4100/01/29-2016
Про включення до програм 
соціально-економічного розвитку регіонів заходів 
забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод 
громадян та їх виконання

81
17.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01905/08-33 Лист3901-05/7881-06
Про надання інформації шодо зареєстрованих 
іноземних інвестицій протягом 2012-2015 років

82
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01914/08-33 Лист3613-05/7796-06
Про бізнес-форум Україна-Нідерланди 30.03.2016

83
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01964/08-27 Лист5301-06/8190-06
МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА ВИСТАВКА 
30.03-01.04.2016
Про участь у виставці

84
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01902/08-29 Лист2400/16
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
плану заходів щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2016  рік

85
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01887/08-26 Лист1/9-139
Про оформлення медичної довідки для зарахування 
дитини до шкільного навчального закладу

86
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01884/08-24 Лист7/17-2872
Про надання інформації щодо середнього значення 
ринкової вартості придбання 1 кв.м житла в 
об'єктах незавершеного будівництва

87
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

01886/08-24 Лист7/9-2775
Про надання інформації щодо підготовки та 
оприлюднення Національної доповіді про якість 
питної води та стан питного водопостачання в 
Україні

88
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01963/08-19 Лист7/19-3028
Про надання висновків МОН стосовно доцільності 
реалізації з нового будівництва загальноосвітніх 
навчальних закладів

89
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01965/08-19 Лист7/31-3025
Про погодження проекту Пропозицій та 
рекомендацій Комісії з реалізації пріоритетних 
завдань та вирішення проблемних питань розвитку 
регіонів у І півріччі 2016 року

90
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01869/08-35 Лист3850/0/14-16/19
Про проект розпорядження КМУ "Про 
затвердження плану заходів з виконання заключних 
зауважень, наданих Комітетом ООН з прав 
інвалідів до першої періодичної доповіді України 
при виконання Конвенції про права інвалідів на 
період до 2020 року"

91
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01870/08-35 Лист3458/0/14-16/59
Про надання інформації щодо виготовлення і друку 
посвідчень за рахунок видатків місцевих бюджетів

92
11.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01885/08-29 Лист3954/0/14-16/115
Про виконання плану заходів із 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016 рік

93
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01889/08-35 Лист3682/0/14-16/04
Про виплату щомісячної надбавки за особливий 
характер роботи

94
14.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

01890/08-35 Лист3637/0/14-16/081
Про сприяння в розміщенні інформаційних 
матеріалів

95
14.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01892/08-35 Лист3555/0/14-16/57
Про запобігання проявам корупції

96
12.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01945/08-35 Лист414/0/14-16/115
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 28.03.2016
Про участь у селекторній нараді

97
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01976/08-29 Лист4084/1/14-16/115
Про сприяння в проведенні дитячого заходу "Місто 
професій"

98
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02040/08-35 Лист4305/0/14-15/04
Про проект Державного стандарту соціальної 
послуги соціального супроводу при 
працевлаштуванні на робочому місці

99
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02041/08-35 Лист4293/0/14-16/19
Про надання інформації щодо здійснення опіки та 
піклування над повнолітніми недієздатними 
особами та особами, цивільна бездіяльність яких 
обмежена

100
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01910/08-20 Лист31-08010-05-5/8
Про надання інформації щодо площі приміщень, 
які займають органи державної влади та їх 
територіальні органи

101
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02017/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо стану фінансування 
професійно-технічних  навчальних закладів 

102
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

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

01871/08-47 Лист2021/13.0.1/14-1
Про отримання послуг електронного цифрового 
підпису

103
16.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

01937/08-37 Лист01-01-51/1040
Про нагородження Підгорного В.В.

104
17.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01920/08-28 Лист05042/02-29/04
Про забезпечення хворих на цукровий та 
нецукровий діабет препаратами інсуліну

105
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01921/08-28 Лист04/02-28/01546
Про забезпечення хворих витратними матеріалами 
для гемодіалізу

106
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01935/08-20 Лист01/0-19/01792
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

107
22.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01954/08-22 Лист03923/02-30/03
Про додержання перевізниками вимог діючого 
законодавства України 

108
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

01950/08-26 Лист837/21-15
Про надання фінансової допомоги

109
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01951/08-26 Лист853/21-15
Про об'єднання в один навчальний комплекс 
Токмацького та Молочанського ліцеїв

110
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01989/08-24 Лист782/21-15
Про співфінансування об'єкту

111
15.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

01990/08-24 Лист791/21-17
Про не відключення від електропостачання КП 
"Токмак теплоенергія"

112
15.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01880/08-10 Декларація2-02/07
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про надання належного рівня послуг з перевезення 
пасажирів

113
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01881/08-10 Депутатське звернення001
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про включення до складу операції "Урожай 2016"

114
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02010/08-10 Депутатське звернення54-03-16
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про забезпечення житлом Нагорного Р.А.

115
22.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Обласна рада

01876/08-17 Лист1197/001-21
НДУ ВАНАТ П.М., НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення ГО "Білорецьке" щодо 
фінансування завершення будівництва 
міжселищного газопроводу

116
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

01953/08-17 Лист01-27/0436
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
ОБЛРАДИ 24.03.2016
Про участь у засіданні

117
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01872/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ...
Про висновки постійної комісії від 14.03.2016

118
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01978/08-17 Лист1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про протокол спільного засідання постійних 
комісій облради

119
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

01938/08-37 Лист103-178
Про нагородження Чишка С.В. (інші)

120
22.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

01912/08-22 Лист53/2846
Про відключення від  газопостачання МКП 
"Основаніє"

121
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01913/08-22 Лист53/2845
Про відключення від  газопостачання ЖБК 
"Моряк"

122
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01928/08-22 Лист53/2876
Про недостатньо підтверджених фондів (номінацій) 
природного газу на  березень 2016 р. та 
заборгованість за розподіл природного газу КП 
"Токмактеплоенергія"

123
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01929/08-22 Лист53/2875
Про відсутність підтверджених фондів (номінацій) 
природного газу на третю декаду   березня 2016 р. 
ТОВ "Акімжилсервіс"

124
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02031/08-22 Лист53/3079
По заборгованість за розподіл природного газу 
Концерн "Міські теплові мережі"

125
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02032/08-22 Лист53/3980
Про недостатньо підтверджених фондів (номінацій) 
природного газу на  березень 2016 р. та 
заборгованість за розподіл природного газу КП 
"Токмак теплоенергія"

126
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Запоріжжяобленерго"

01897/08-35 Лист02-упо
Про виникнення колективного трудового спору

127
17.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

"Український графіт"

01919/08-32 Лист22/1136
Про додаткову угоду до договору оренди землі

128
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

01982/08-44 Лист994
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про надання благодійної допомоги

129
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

01900/08-26 Лист32/03
КОМІТЕТ З ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ,...
Про розгляд звернення Запорізького облвідділення 
Спілки кооператорів та підприємців України

130
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізька АЕС

01988/08-34 Лист29-31/6770
Про евакуацію персоналу ВП ЗАЕС у м. 
Мелітополь

131
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01980/08-27 Лист2
ТОВ "МІК "ДАР'Я"
Про рекламні носії

132
23.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01993/08-24 Лист166
ТОВ "АКІМЖИЛСЕРВІС"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

133
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01933/08-22 Лист01/1748
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про охорону ПС 330 кВ "Мелітопольська"

134
22.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ 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

01987/08-37 Лист54
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
ЗОР
Про нагородження Куратченко І.Є.

135
16.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02014/08-22 Листб/н
ФОП ЯКОВЛЄВ О.М.
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

136
24.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02033/08-35 Лист08/04/202
ФІЛІЯ "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ 
ГОСПОДАРСТВ "КУРОРТ"
Про заборгованість із виплати заробітної плати

137
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02034/08-32 Лист52
ПП "ГУДЗОН"
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

138
25.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02038/08-37 Лист01-8/51
ЦЕНТР РЕАБІЛТАЦІЇ ЗМІШАНОГО ТИПУ ДЛЯ 
ІНВАЛІДІВ ТА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ
Про нагородження Чорної Т.Г.

139
18.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

02046/08-44 Лист29
Про передислокацію 37 окремого мотопіхотного 
батальйону ЗС України

140
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01925/08-21 Лист20-вих.
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
ЗАСІДАННЯ РАДИ 29.03.2016
Про участь у засіданні

141
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01949/08-38 Лист4-03.2016
ЗОВП ГО "ВО "ВЕТЕРАНИ ЗА УКРАЇНУ"
Про співпрацю

142
23.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

01983/08-44 Лист22
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання благодійної допомоги

143
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02009/08-27 Листб/н
БФ "СОЛІДАРНІСТЬ РІВНІСТЬ 
ВЗАЄМОДОПОМОГА"
Про перейменування вулиць

144
22.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02011/08-22 Листб/н
ЗОМГО "ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
АРТЕЛЬНАТИВА"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

145
24.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02012/08-22 Листб/н
ЗОГО "АЛЬФАР"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

146
24.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02013/08-22 Лист02/03
БФ "ОБЕРІГ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

147
17.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02018/08-35 Протоколб/н
ОБЛАСНА КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА 
УЧАСНИКІВ АТО
Протокол засідання ради від 11.03.2016

148
11.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02045/08-27 Лист3
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про поліпшення соціально-культурних послуг в КЗ 
"Санаторій медичної реабілітації "Глорія"

149
25.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

02015/08-43 Лист316/2561
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 31.03.2016

150
21.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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

01873/08-28 Лист17488
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНИЧНА ЛІКАРНЯ 
Про закупівель витратних матеріалів, щодо  
гемодіалізу

151
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01875/08-37 Лист01-14/151
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ № 1
Про нагородження Григор`євої Н.П.

152
21.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01895/08-28 Лист01-07/297
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОДИСПАНСЕР"
Про  відсторонення від участі в роботі комісії

153
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01952/08-26 Лист15/14
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗНУ
Про виділення приміщення 24.03.2016

154
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

01979/08-29 Лист5/22-1898/0/2-16
Про оздоровлення та відпочинок дітей

155
16.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01967/08-15 Лист09-07/117
(Н.Анненкова)
Про розкріплення кураторів за регіонами

156
23.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

01861/08-02 Указ80/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

157
04.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

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

01915/08-22 Лист01-30415
Про відключення від електроенергії об'єктів 
соціальної сфери району

158
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02023/08-20 Лист01-01-27/1/163
Про виділення коштів з обласного бюджету

159
16.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01931/08-26 Лист01-11/0254
Про отримання дозволу щодо набору учнів на 
2016-2017 навчальний рік до ДНЗ "Вільнянський 
професійний ліцей"

160
17.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01948/08-22 Лист059/01-27
Про забезпечення бензином та газом 
автозаправочних станцій ПАТ "Укрнафта" у м. 
Гуляйполе

161
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02036/08-36 Лист01-01-29/0228
Про погодження призначення Альошиної К.Г.

162
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02024/08-24 Лист0608/01-24
Про створення спільної комісії

163
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01981/08-36 Лист03-12/0139
Про погодження призначення Павліченко О.М.

164
15.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01894/08-32 Лист0796/01-25
Про включення до переліку об`єктів водного фонду

165
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Розівська райдержадміністрація

01917/08-44 Лист01-27/0129
Про придбання обладнання

166
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01918/08-26 Лист01-23/0139
Про сплату за електроенергію навчальними 
закладами району

167
16.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

01992/08-18 Лист01-25/150
Про вирішення конфліктної ситуації

168
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01991/08-22 Лист01-31/182
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації  щодо власників доріг

169
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

01947/08-37 Лист01-34-09/137
Про нагородження Тарана О.Ф. (інші)

170
22.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02039/08-41 Лист3337/6-2016
Про надання переліку наркологічних медичних 
закладів, розташованих на території області та 
повного переліку інсулінозалежних чоловіків

171
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

01923/08-36 Лист12/5-19/2577
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР 21.03.2016
Про участь у семінарі

172
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01930/08-21 Лист12/1-19/2596
Про передачу функцій з реєстрації нерухомості та 
бізнесу

173
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

02004/08-20 Лист08-03-14-14/148
Про надання інформації щодо показників 
фінансової звітності

174
24.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02005/08-20 Лист08-06-15-15/147
Про відсутність бухгалтерського обліку та 
неможливість проведення ревізії КП 
"Підприємство комунальної власності" 
Енергодарської міськради

175
22.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

02007/08-22 ЛистНЗ-1-09/495
Про укладання угод на компенсацію проїзду 
пільгових категорій громадян у 2016 році

176
17.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02035/08-22 ЛистЕ-05/488
СП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про погодження графіка погодинного відключення 
електроенергії

177
24.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01924/08-33 Лист12.3/95
БІЗНЕС-МАЙСТЕРНЯ 23.03.2016
Про участь у заході

178
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

01896/08-22 Лист12/70
Про внесення змін до переліку посад абонентів 
урядового зв`язку

179
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01936/08-37 Лист18/01-292
Про нагородження Овчаренка С.І. (інші)

180
17.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Запорізький обласний військовий комісаріат

01932/08-44 Лист54/пр
Про внесення змін до рішення  облради від 
25.02.2016 № 9

181
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01968/08-44 Лист428
Про виділення автотранспорту

182
23.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02042/08-44 Лист443
Про результати проведення перевірки ДП 
""МіГремонт"

183
25.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура

02019/08-41 Лист53-18вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо видачі ПП 
"АЛВІ-Трейд" дозволів на викиди забруднюючих 
речовин

184
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01985/08-32 Лист19/424
Про затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки

185
23.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

02006/08-21 Лист2301/01-3688
Про забезпечення виконання Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг"

186
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області

01882/08-41 Лист5/1191
Про надання копій документів

187
17.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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01911/08-41 Лист5/1227
Про надання інформації щодо осіб які отримують 
пенсії та соціальну допомогу за декількома 
платіжними картками у відділеннях "ПАТ 
"Державний ощадний банк України"

188
21.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01927/08-41 Лист5/1240
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 17.07.2015 № 766-р та 
обласних програм

189
22.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02021/08-41 Лист5/1283
Про надання інформації щодо надходження 
бюджетних коштів за державними та місцевими 
програмами в області та показників доходної та 
видаткової частин обласного бюджету за березень 
2016 року

190
25.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01966/08-49 Лист59/2/2-396дск
Про надання інформації щодо осіб, які прибули до 
Запорізької області з тимчасово окупованої 
території Донецької, Луганської областей, АР Крим 
та були працевлаштовані до облдержадміністрації

191
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01867/08-39 Постанова79
Про внесення змін до деяких постанов ЦВК

192
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01868/08-39 Лист31-38-498
Про проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо списання виборчих скриньок 
(29-31.03.2016)

193
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02030/08-39 Постанова87
Про внесення змін до деяких постанов ЦВК

194
23.03.2016від

№
від 25.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
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01891/08-23 Лист15-10-2/5877
Про проведення комплексу захисних заходів щодо 
недопущення масового поширення мишоподібних 
гризунів

195
15.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

01904/08-21 Лист6-1664/1-16
Про забезпечення виконання Закону України від 
1/12/2015 № 888-VIII

196
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01946/08-34 Лист01-3959/161
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 24.03.2016
Про участь у селекторній нараді

197
21.03.2016від

№
від 23.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

01888/08-36 Лист3-28
Про проведення конкурсу 23.03.2016

198
18.03.2016від

№
від 21.03.2016
№ паперовий паперова

Державне агентство резерву України

01994/08-36 Лист921/0/4-16
Про погодження призначення Швецова А.О.

199
18.03.2016від

№
від 24.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01893/08-27 Лист823/27/4
Про Порядок формування переліку друкованих ЗМІ 
та редакцій, що підлягають реформуванню на 
першому етапі

200
15.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

01916/08-36 Лист1/15-12-175
Про прийом на навчання та  День відкритих дверей

201
14.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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01908/08-24 Лист2531/22/7-16
По надання інформації щодо перероблення та 
захоронення побутових відходів

202
18.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Фонд державного майна України

01909/08-21 Лист10-16-4355
Про надання інформації щодо потенційних об`єктів 
оренди

203
15.03.2016від

№
від 22.03.2016
№ 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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