
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.04.16 по 15.04.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02621/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Камлик Т.І. (інші)

1
14.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02643/08-01 Постанова1055-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Професійна освіта як складова забезпечення 
кваліфікованого кадрового потенціалу України: 
проблеми т шляхи вирішення"

2
30.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02644/08-01 Постанова1069-VIII
Про внесення змін до р. 1 додатка до Постанови 
ВРУ "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 
2016 році" щодо звільнення м. Краматорська та 
Слов'янська від проросійських терористів

3
31.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02645/08-01 Постанова1068-VIII
Про Звернення ВРУ до ООН, Європейського 
Парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Міжпарламентському союзу, світових лідерів та 
всіх членів міжнародного співтовариства щодо 
засудження порушень прав і свобод 
кримськотатарського народу в  частині заборони 
окупаційною владою РФ та тимчасово окупованій 
території АР Крим та м. Севастополя Меджлісу 
кримськотатарського народу та визнання його 
екстремістською організацією

4
31.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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02646/08-01 Закон України1029-VIII
Про приєднання України до Угоди про державні 
закупівлі

5
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02647/08-01 Закон України1038-VIII
Про внесення змін до ст. 7 Закону України "Про 
забезпечення пав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України" 
щодо забезпечення права на здобуття освіти

6
17.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02648/08-01 Закон України1028-VIII
Про ратифікацію Протоколу про сталий транспорт 
до Рамкової конвенції про охорону та сталий 
розвиток Карпат

7
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02649/08-01 Закон України1026-VIII
Про ратифікацію Факультативного протоколу до 
Конвенції про права дитини щодо процедури 
повідомлень

8
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02650/08-01 Закон України1027-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом ФРН про заснування Німецько-Української 
промислово-торговельної палати

9
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02651/08-01 Закон України1025-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Аргентинською Республікою про взаємну 
адміністративну допомогу з питань запобігання, 
розслідування та припинення митних 
правопорушень

10
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02652/08-01 Закон України1024-VIII
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 
організації праці про мінімальні норми соціального 
забезпечення № 102

11
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2
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02574/08-14 Лист04-26/24-220
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПЕК, ЯДЕРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 15.04.2016
Про участь у слуханнях

12
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02623/08-10 Депутатське звернення04-33/15-540
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про звернення КДЮСШ СК "Першотравневець" 
щодо фінансування школи

13
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

02482/08-10 Депутатське звернення04/16-653/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про відновлення пільгового проїзду на маршруті м. 
Дніпрорудне - с. Балки

14
05.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02483/08-10 Депутатське звернення672
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про забезпечення питною водою мешканців с. 
Розумівка

15
31.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

02501/08-32 Листб/н
НІКОГОСЯН Г.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

16
25.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02502/08-32 ЛистБ/Н
ШЕПЕЛЕВ В.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

17
25.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02503/08-32 ЛистБ/Н
КОСАРЕНКО С.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

18
25.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3
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02504/08-32 Листб/н
ЛЕВОНЮК В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

19
25.05.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02505/08-32 Листб/н
КОЛОМІЄЦЬ О.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

20
25.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02506/08-32 ЛистБ/Н
БАТІЙ С.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

21
25.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02507/08-32 ЛистБ/Н
ЯКИМЕНКО О.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

22
26.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02508/08-32 Листб/н
ЯКИМЕНКО В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

23
26.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02509/08-32 ЛистБ/Н
ФОКІН Г.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

24
26.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02510/08-32 ЛистБ/Н
СМАГОРА С.С.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

25
28.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02511/08-32 ЛистБ/Н
ТОКОБАЄВА А.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

26
25.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4
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02512/08-32 Листб/н
КОЖЕМЯКО С.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

27
28.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02556/08-32 ЛистБ/Н
ГОРДІЄНКО Д.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

28
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02557/08-32 ЛистБ/Н
КОРОВКІН Є.Л.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

29
28.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02558/08-32 ЛистБ\Н
НІКОГОСЯН Л.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

30
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02559/08-32 ЛистБ/Н
МУРАДЯН М.Д.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

31
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02560/08-32 ЛистБ/Н
КОЖЕМЯКО С.С.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

32
28.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02561/08-32 ЛистБ/Н
БАТІЙ В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

33
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02562/08-32 ЛистБ/Н
ТИМОШЕНКО О.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

34
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5
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02563/08-32 Листб/н
СИПКО С.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

35
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02711/08-32 Листб/н
ГАПОТІЙ В.С.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

36
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02712/08-32 ЛистБ/Н
МАЛИЙ А.Г.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

37
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02713/08-32 Листб/н
СТАРОСТЕНКО В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

38
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02714/08-32 ЛистБ/Н
БОЛОБАНОВ А.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

39
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02715/08-32 ЛистБ/Н
КОВАЛЬ Д.Р.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

40
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02716/08-32 ЛистБ/Н
МОРДВІНОВ В.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

41
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02717/08-32 Листб/н
ЗАРВІГОРОВ О.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

42
25.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02554/08-44 Лист585
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД"
Про розташування та створення  запасів 
матеріальних засобів

43
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02573/08-29 Лист185
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ 
БЮДЖЕТОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Про проведення 18-19.04.2016 тренінгу

44
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02582/08-32 Лист0504/2016-1
КИЇВСЬКИЙ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
Про заборону санітарної рубки лісу

45
05.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02589/08-27 Лист305
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 21-22.05.2016 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу української сучасної пісні 
"Трускавецька фієста - санаторій "Карпати" - 2016" 

46
05.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02604/08-29 Лист377
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ ДИТЯЧОГО 
ФОНДУ ООН
Про реалізацію проекту "Збільшення соціальної 
згуртованості та інтеграції тимчасово переміщених 
осіб у Східній Україні"

47
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02615/08-21 Лист02-35/15
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ТИЩЕНКО О.І.
Про введення процедури санації ДП "Українська 
авіаційна транспортна компанія" та скасування 
довіреностей

48
08.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02653/08-22 ЛистЕЕДН-765
ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на травень 
2016 р.

49
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

02663/08-13 Лист09042016/1
ПРОЕКТ "ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ ТЕРГРОМАД..."
Про проведення зустрічі 27.04.2016

50
14.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

02546/08-32 Лист28/03
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про доповнення до Стратегічної цілі 4 
"Запорізький край - регіон екологічної безпеки та 
збереження природних ресурсів"

51
29.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02683/08-32 Лист23
ВЕГО "МАМА-86"
КОНФЕРЕНЦІЯ 26.04.2016
Про участь у конференції

52
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02700/08-27 Лист77/76
ВСГО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ
Про сприяння в проведенні 11.05.2016 
благодійного концерту

53
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02622/08-18 Лист0418-16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом березня 2016 року

54
07.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02469/08-09 Доручення39257/21/1-15
(В.Кириленко) Про надання документів щодо 
нагородження зазначених у листі осіб

55
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02470/08-09 Доручення9016/1/1-16
(А.Яценюк) Про безперебійне обслуговування в 
аеропортах і на аеродромах цивільної авіації 
повітряних суден державної авіації під час 
виконання ними поставлених завдань

56
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ 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

02471/08-09 Доручення11226/1/1-16
Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2016 році

57
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02472/08-09 Доручення12125/0/1-16
(А.Яценюк) Про подання декларацій

58
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02567/08-09 Доручення12739/0/1-16
(Г. Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.04.2016
Про участь у селекторній нараді

59
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02568/08-09 Доручення11814/1/1-16
(А.Яценюк) Про створення Оргкомітету з 
підготовки та проведення меморіальних заходів, 
присвячених пам'яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу

60
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02569/08-09 Доручення12046/1/1-16
(А.Яценюк) Про надання матеріалів до 
парламентських слухань

61
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02630/08-03 Постанова268
Про умови оплати праці працівників державних 
органів, які виконують функції з обслуговування, у 
2016 році

62
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02631/08-03 Постанова270
Про затвердження Порядку надання державним 
службовцям додаткових оплачуваних відпусток

63
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02632/08-03 Постанова271
Про затвердження критеріїв визначення переліку 
посад працівників державних органів, які 
виконують функції з обслуговування

64
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02633/08-03 Постанова272
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання 
соціальної допомоги особам, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною

65
16.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02634/08-03 Постанова288
Про підвищення оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери та внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

66
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02635/08-03 Постанова289
Про затвердження Положення про застосування 
стимулюючих виплат державним службовцям

67
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02636/08-03 Постанова290
Деякі питання надання у 2016 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

68
30.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02637/08-03 Розпорядження259-р
Про утворення Організаційного комітету та 
затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 80 - річчя від дня народження Юрія 
Іллєнка

69
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02638/08-03 Розпорядження269-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2016 рік

70
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02639/08-03 Розпорядження272-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки 
на 2016 рік

71
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02640/08-09 Доручення5682/0/2-16
(В. Федорчук) Про розгляд звернення депутатів 
Бердянської райради

72
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02641/08-09 Доручення11870/1/1-16
(А.Яценюк) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С., 
ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів з державного бюджету

73
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02642/08-09 Доручення5673/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення БПФ 
"Рутенія-Одеса"

74
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

02545/08-19 Лист01-1-221
ЗАСІДАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ 20.04.2016
Про участь у засіданні

75
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02476/08-23 Лист37-20-11/5205
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 13.04.2016
Про участь у селекторній нараді

76
08.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

02497/08-32 Лист5/1-5/3278-16
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ 
26-28.2016
Про участь у форумі

77
06.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02538/08-32 Лист5/1-8/3127-16
Про Порядок включення територій та об'єктів до 
переліків територій та об'єктів екомережі

78
04.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02544/08-33 Лист301/14-075/6-24
Про єдині критерії визначення заходів у сфері 
зовнішніх зносин

79
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

02495/08-37 Лист396/4/15-16
Про заохочення Безуглого Б. (інші)

80
11.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

02541/08-27 Лист708/7-1/14-16
Про співпрацю з КНДР

81
01.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02543/08-31 Лист395/18/15-16
Про проведення щорічних триденних конгресів - 
навчальних духовних заходів

82
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02590/08-28 Лист10.03.67/9010
Про використання коштів медичної субвенції

83
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02682/08-28 Лист06.21-58/1218/43
Про організацію міжнародної  поїздки 
19-23.06.2016

84
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02498/08-24 Лист7/11-3627
Про упорядкування місць поховань

85
04.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02500/08-45 Лист7/13-3961
Про надання інформації щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

86
11.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02519/08-22 Лист68-01/18/5-16
Про надання інформації щодо виконання плану 
коротко- та середньострокових заходів стосовно 
скорочення обсягу споживання природного газу

87
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02520/08-24 Лист7/9-3989
Про надання інформації щодо підсумків 
проходження опалювального сезону 2015/2016 рр. 
підприємствами водопровідно-каналізаційного 
господарства

88
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02521/08-33 Лист7/12-3948
Про підготовку до проведення 10-го засідання 
Міжнародної українсько-турецької комісії

89
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ 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

02522/08-33 Лист7/12-3947
Про підготовку до проведення засідання СМК 
Туркменістан

90
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02523/08-33 Лист7/12-3945
Про підготовку до проведення засідання СМК 
Казахстан

91
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02524/08-33 Лист7/12-3946
Про підготовку до проведення засідання СМК 
Білорусь

92
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02525/08-19 Лист7/31-3981
Про підготовку інформаційних матеріалів

93
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02527/08-24 Лист7/17-4002
ВИЇЗНЕ КУЩОВЕ ЗАСІДАННЯ 21.04.2015
Про участь у засіданні

94
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02529/08-24 Лист7/9-4017
Про надання інформації щодо стану теплових 
мереж, що знаходяться в межах територіальної 
належності

95
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02530/08-24 Лист7/11-3380
Про зняття з контролю листів Мінрегіону

96
29.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02665/08-24 Лист7/9-4215
Про проведення 19-21.04.2016 національної 
виставки-форуму

97
13.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02666/08-27 Лист7/19-4057
Про оновлення інформації 

98
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02669/08-45 Лист7/31-3804
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
19.04.2016
Про участь у конференції

99
08.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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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

02467/08-29 Лист4849/0/14-16/59
Про розрахунок вартості соціальних послуг особам, 
які постраждали від торгівлі людьми

100
04.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02526/08-35 Лист4526/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

101
29.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02624/08-35 Лист5412/0/14-16/18
Про реорганізацію системи соціального 
страхування

102
13.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02667/08-35 Лист4272/0/14-16/13
Про погашення заборгованості із заробітної плати

103
23.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

02515/08-20 Лист31-10030-04-9/9
Про надання інформації щодо обсягів повернення 
коштів, наданих з резервного фонду державного 
бюджету у минулі роки на поворотній основі

104
05.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02592/08-35 Лист31-29000-09-7/8
Про надання інформації щодо ліквідаторів або 
потерпілих від Чорнобильської  катастрофи

105
25.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02593/08-20 Лист31-07010-07-5/9
Про ефективне використання коштів освітньої 
субвенції

106
04.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

02528/08-18 Лист2525/12/26-16
Про надання інформації щодо виконання плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини 

107
31.03.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

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

02595/08-24 Лист01-2215/33
Про приналежність Західного групового водогону

108
07.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02596/08-22 Лист01-2225/27
Про погодження схеми руху приміського 
автобусного маршруту

109
07.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02600/08-27 Лист01-2212/30
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.03.2016 № 122

110
07.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02626/08-20 Лист01-1929/28
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

111
31.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02685/08-27 Лист01-2318/30
Про пам'ятник членам Першої Бердянської ради

112
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

02549/08-18 Лист01-01-37/1348
Про сприяння у вирішенні ситуації та недопущення 
соціального вибуху в місті

113
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02550/08-21 Лист01-01-29/1361
Про основні вимоги законодавства у сфері 
пожежної та техногенної безпеки

114
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02677/08-20 Лист01/02-19/02471
Про фінансування природоохоронних заходів

115
13.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

02606/08-28 Лист02-32/256-1
Про створення міжрайонного діалізного центру у 
м. Мелітополь

116
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

02586/08-24 Лист368/02-01-15
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

117
07.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморський міськвиконком

02553/08-21 Лист01-20/506
Про забезпечення охорони майнових комплексів 
баз відпочинку та включення до переліку об'єктів, 
що підлягають приватизації

118
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02486/08-10 Депутатське звернення72
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про будівництво Кушугумської поліклініки 
Запорізького р-ну

119
11.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02513/08-10 Депутатське звернення4-05
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про розподіл коштів виділених управлінню молоді, 
фізичної культури та спорту облдержадміністрації

120
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02576/08-10 Депутатське звернення80/04-16
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про надання інформації щодо кількості 
стаціонарних ліжок/місць

121
08.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02577/08-10 Депутатське звернення12/04/16-001
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про включення до складу Антикорупційної комісії

122
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02578/08-10 Депутатське звернення23
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про створення робочої комісії щодо вирішення 
питань транспортного сполучення

123
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ 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

Обласна рада

02481/08-17 Лист1577/01-11
Про звернення БФ Пацієнтів "Крапля крові"

124
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02487/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до Програми сприяння 
створенню ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2015-2017 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
25.12.2014 № 30 (зі змінами)

125
31.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02488/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми підвищення якості та ефективності 
виконання представницьких та управлінських 
функцій місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування та території 
Запорізької області на 2012-2015 роки, 
затвердженої рішенням облради від 22.11.2012 № 
15, зі змінами

126
31.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02489/08-17 Лист01-26/0555
Про чергову сесію облради 

127
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02490/08-17 Лист1607/01-10
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про розгляд звернення Наталівської сільради щодо 
водопостачання жителів с. Івано-Ганнівка 
Запорізького р-ну

128
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02491/08-17 Лист1285/01-11
Про забезпечення інсуліном хворих на цукровий 
діабет

129
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02492/08-17 Лист1297/01-18
Про діагностичні обстеження захворювань 
серцево-судинної системи

130
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02514/08-17 Лист1054/01-27
Про звернення Торгової палати м. Магдебурга 
(Германія) щодо модернізації Запорізької АЕС

131
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02575/08-17 Лист01-26/0598
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
14.04.2016
Про участь у засіданні

132
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02588/08-17 Лист3
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2016 році

133
31.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02658/08-17 Лист1742/01-10
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про будівництво Кушугумської поліклініки 
Запорізького р-ну

134
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02659/08-17 Лист1569/01-11
Про розгляд листа Дружелюбівської сільради 
Вільнянського р-ну 

135
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02678/08-17 Лист01-26/0601
Про Навчальний Візит до Республіки Польща 
15-21.05.2016

136
13.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02697/08-17 Лист1706/01-11
Про аварійний стан захисного масиву "Кам'янський 
Под"

137
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02698/08-17 Лист1680/01-13
Про розгляд звернення ГО "Мелітопольська 
місцева УСВА та воїнів-інтернаціоналістів"

138
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02710/08-17 Розпорядження44-р
Про скликання четвертої позачергової сесії 
Запорізької облради сьомого скликання

139
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02477/08-17 Лист4
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про надання кандидатури до складу депутатської 
комісії

140
28.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02478/08-17 Лист5
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ПЕК
Про надання кандидатури до складу депутатської 
комісії

141
28.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

01724/08-24 Лист2460
Про забезпечення питною водою мешканців смт. 
Кушугум, Балабине та Малокатеринівка

142
14.03.2016від

№
від 15.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

02598/08-22 Лист007-41/5673
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
травень 2016 року

143
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02494/08-37 Лист32-3169
Про нагородження Кончаківського В.Г. (інші)

144
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02552/08-44 Лист22-3210
Про перерозподіл наявних сил та засобів

145
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

02679/08-37 Лист887
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Очеретнюка В.П. (інші)

146
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

Галузеві обкоми профспілок

02584/08-35 Лист82
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

147
08.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02694/08-28 Лист01-13/115
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про оптимізацію ліжкового фонду

148
13.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02692/08-22 Лист02-67/202
Про збереження вантажів при перевезенні 
залізничним транспортом

149
05.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02531/08-22 Лист25/600
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАПОРІЗЬКІ 
МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
Про зниження надійності електропостачання 
споживачів Мелітопольського енерговузла

150
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02533/08-22 Лист1260
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження загальновиробничих норм 
паливно-енергетичних ресурсів на 2016 рік

151
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02534/08-27 Листф23/35.2/292
ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ДП "УКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ"
Про надання копії розпорядження

152
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02619/08-24 Листб/н
ТОВ "БІОГРАНТ"
Про порядок та цілі оренди водних об'єктів

153
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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02681/08-32 Лист107
ТОВ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки

154
08.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02468/08-22 Лист00466/10
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ГАРАНЕНКО Р.С.
Про роботу автобусного маршруту № 207

155
06.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02605/08-32 Лист35
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП "ВІЧНІСТЬ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

156
30.03.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02608/08-32 Лист786/07-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

157
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02609/08-22 Лист165
ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА"
Про діяльність організації

158
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02614/08-22 Лист13/675
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

159
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02618/08-24 Лист02/159
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
Про проведення інвентаризації водойм області

160
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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02628/08-27 Лист088/3
КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ"
ФІНАЛ КОНКУРСУ ПАТРІОТИЧНОЇ 
ТВОРЧОСТІ "СПАДЩИНА"
Про участь у фіналі конкурсу

161
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02662/08-22 Лист10
ФОП КОНОВАЛОВ С.О.
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

162
13.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02707/08-22 Лист25-22/25-516
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про співпрацю

163
15.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

02660/08-24 Лист08/2151
Про  загальновиробничі норми питомих витрат 
ПЕР у 2016 році

164
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02564/08-29 Листб/н
ГО "МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ"
Про сприяння в проведенні "Фестивалю сім'ї"

165
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02579/08-38 Листб/н
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО 
"АНТИКОР.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про склад Антикорупційної комісії

166
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02580/08-27 Лист0038-04/16
ЗОГО "ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про сприяння в проведенні Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "ДивоЦирк"

167
04.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02585/08-24 Лист4
ГО "КИРИЛІВКА-КУРОРТ"
Про постачання питної води базам відпочинку та 
оздоровчим закладам

168
01.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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02594/08-38 Листб/н
ЗМГО ІНВАЛІДІВ "ПЕРЕМОЖЕМО РАК"
Про отримання категорій лікарями-організаторами 
охорони здоров'я обласних та міських лікувальних 
закладів

169
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02602/08-35 Лист07/4
ГО "ЦЕНТР "ПОБРАТИМ"
Про проведення наради

170
06.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02603/08-37 Лист07/04
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про нагородження Мещерякова О.В. (інші)

171
07.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02610/08-38 Лист19
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ
Про проведення тендерних торгів в Запорізькій 
міській раді

172
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

02661/08-38 Лист288-1
ГО ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ЛЮСТРАЦІЇ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про проведення перевірки ПАТ "Завод 
"Перетворювач"

173
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02664/08-38 Лист77/ОДА-1
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ ЧОРНОБИЛЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Про включення до складу дорадчого органу 
Федченка В.М.

174
17.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02689/08-22 Лист12
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про відшкодування коштів автоперевізникам за 
пільгове перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом

175
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ 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

02703/08-27 ЛистАс-99
РАДА СТАРІЙШИН М. МЕЛІТОПОЛЯ
Про перейменування вул. Дзержинського

176
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02548/08-24 Лист1159
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про реєстрацію податкових накладних

177
04.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02693/08-22 Лист181
ГКП ВКГ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" 
Про додаткову угоду на постачання електроенергії

178
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

02496/08-26 Лист15/17
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗНУ
Про сприяння в проведенні заходу

179
11.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02474/08-15 Лист43-01/358
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 26.02.2016 № 68/2016

180
09.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02517/08-15 Лист47-01/887
(О.Данилюк) Про розгляд звернення ГО 
"Запорізьке міське об'єднання сімей загиблих воїнів 
АТО"

181
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02671/08-15 Лист02-01/1326
(Б.Ложкін) Про надання інформації щодо стану 
погашення заборгованості із заробітної плати

182
13.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02672/08-15 Лист02-01/1306
(Б.Ложкін) Про відзначення 26.04.2016 Дня 
Чорнобильської трагедії

183
13.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації
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02699/08-15 Лист09-07/146
(Н.Анненкова) Про проект дитячих пришкільних 
таборів - таборів з поглибленим вивченням 
англійської мови

184
15.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Президент України

02473/08-02 Розпорядження76/2016-рп
Про звільнення Ю.Полянського з посади голови 
Розівської райдержадміністрації Запорізької 
області

185
08.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02516/08-02 Указ130/2016
Про відзначення у 2016 році Дня пам'яті та 
примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

186
08.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02532/08-36 Лист01-32/316
Про погодження призначення Тарлопова І.О.

187
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02629/08-20 Лист01-17/339
Про додаткове виділення коштів

188
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02654/08-36 Лист01-32/343
Про погодження звільнення Савельєвої О.М.

189
11.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02655/08-36 Лист01-32/329
Про погодження звільнення Липського В.М.

190
08.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02656/08-36 Лист01-32/347
Про погодження призначення Макаревича О.С.

191
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02657/08-36 Лист01-32/333
Про погодження призначення Завгородньої М.Д.

192
08.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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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

02616/08-20 Лист01-01-27/1/228
Про кошти іншої субвенції

193
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02607/08-36 Лист22/2016-к
Про погодження стажування Чудеснової С.І.

194
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

02680/08-22 Лист01-16/0398
Про включення до переліку інфраструктурних 
проектів

195
04.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02684/08-20 Лист01-16/0413
Про перерозподіл бюджетних асигнувань

196
08.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02581/08-22 Лист03-12/0204
Про внесення змін до паспортів приміських 
автобусних маршрутів

197
01.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02702/08-36 Лист03-12/0222
Про погодження призначення Озмитель Д.Д.

198
12.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

02597/08-22 Лист01-19/0413
Про включення до плану соціально-економічного 
та культурного розвитку області

199
08.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02537/08-36 Лист61-35/0378
Про погодження призначення Шпак О.А.

200
11.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
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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

02535/08-27 Лист1036
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання копії розпорядження

201
05.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02536/08-24 Лист02-01-14/95
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

202
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02583/08-27 Лист166
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬРАДА ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про перейменування сільської ради

203
05.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02599/08-45 Лист660/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

204
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02688/08-22 Лист020214/157
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення зупинки приміського поїзду

205
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

02687/08-36 Лист01-36-12/206
Про звільнення Зубченка О.С.

206
05.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02620/08-43 Лист22-ц/778/1401/1
Судова повістка про виклик до суду на 24.05.2016

207
06.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02686/08-36 Лист03-09.1/28-2879
Про погодження призначення та звільнення

208
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області
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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

02570/08-36 Лист138/9/08-01-04-0
Про погодження звільнення Рассолова Г.Г.

209
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02571/08-36 Лист137/9/08-01-04-0
Про погодження призначення Козаченко Ю.П.

210
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02691/08-33 Лист144/9/08-01-14-0
Про надання інформації щодо 
реєстрації(перереєстрації) та анулювання 
інвестицій, що вносилися до статутних фондів 
підприємств

211
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02709/08-32 Лист145/9/08-01-03-0
Про надання інформації щодо запланованих  до 
проведення заходів  щорічної всеукраїнської акції 
"За чисте довкілля"

212
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02591/08-41 Лист137/01/1-2016
Про надання у користування тентованих 
автомобілів

213
13.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

02701/08-36 Лист07-19/4217
Про стажування Устименко Я.В.

214
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

02551/08-22 Лист88/01-11
Про додаткову угоду до договору про постачання 
електроенергії

215
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02695/08-23 Лист94/01-15
Про наявні обсяги цукру

216
12.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02696/08-23 Лист95/01-15
Про наявні обсяги зерна

217
12.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"
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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

02708/08-22 Лист8/387
Про санітарний стан узбіч доріг

218
15.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

02547/08-22 ЛистН-21/104
Про компенсацію перевезення пільгових категорій 
громадян

219
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

02601/08-38 Лист01-12/86
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ 18.04.2016
Про участь у засіданні

220
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02587/08-44 Лист524
Про надання шефської допомоги військовим 
комісаріатам області

221
06.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

02565/08-35 Лист1185/01-17
Про єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування

222
11.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02566/08-35 Лист1156/01-17
Про створення Консультативної групи з питань 
адаптації на ринку праці учасників АТО

223
08.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02625/08-41 Лист587/43/27/2/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення охорони КП "Підприємство 
комунальної власності"  Енергодарської міськради

224
12.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

02627/08-36 Лист101
Про надання кандидатури до складу робочої групи

225
13.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02485/08-41 Лист185вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо повернення 
земельної ділянки

226
08.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02675/08-41 Лист50-3026вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо ТОВ 
"Іммідж-Томалекс"

227
12.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02676/08-41 Лист2330вих-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання копій документів

228
07.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02466/08-41 Лист05/1-376вих16
Про надання копій документів

229
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02480/08-41 Лист05/1-2353-16
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Куща В.А. щодо вирішення 
питання можливості рибалити у ставках, 
розташованих біля його села

230
05.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02555/08-41 Лист05/1-378вих16
Про надання копій документів

231
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

02612/08-37 Лист02-19-01958
Про нагородження Чорної В.М. (інші)

232
07.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02613/08-37 Лист02-19-01957
Про нагородження Гавриленка В.Я. (інші)

233
07.04.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області
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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

02704/08-21 Лист2301/01-4549
Про зміну системи реєстрації місця проживання

234
06.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02705/08-21 Лист2301/01-4552
Про деякі організаційні питання діяльності 
територіальних підрозділів УДМС

235
06.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02706/08-21 Лист2301/01-4369/1
По типову інформаційну картку адміністративної 
послуги щодо здійснення реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування

236
01.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ 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

02690/08-41 Лист1623/39/107/02-2
Про надання інформації щодо проведенні конкурси 
з перевезення пасажирів на внутрішньообласних 
автобусних маршрутах

237
15.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02484/08-41 Лист59/6/3-482нт
Про ситуацію в КП "Міжнародий аеропорт 
Запоріжжя"

238
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02674/08-49 Лист59/6/3-431дск
Про ситуацію в Бердянському морському порту

239
13.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02475/08-39 Лист21-28/722
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

240
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02572/08-39 Лист21-28-750
Про План-графік проведення виїзних перевірок

241
12.04.2016від

№
від 13.04.2016
№ Питання виборів та референдумів 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

02673/08-39 Лист21-38-763
Про списання виборчих скриньок

242
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція ядерного регулювання України

02493/08-22 Лист07-29/2230
КРУГЛИЙ СТІЛ 19.04.2016
Про участь у круглому столі

243
07.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

02542/08-35 Лист1460/01/08.2-16
Про надання інформації щодо забезпечення 
учасників АТО соціальними послугами в 
структурних підрозділах соцзахисту населення

244
04.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02518/08-22 Лист67-01/18/5-16
Про надання інформації щодо розрахунку частки 
сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива

245
07.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02539/08-22 Лист65-01/15/5-16
Про запровадження ринку ЕСКО в Україні

246
05.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02668/08-22 Лист74-01/16/5-16
ФОРУМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 12.05.2016
Про участь у форумі

247
14.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

02499/08-28 Лист1001/0/4-16
Про розбронювання та відпуск майна мобрезерву 
медичного призначення

248
28.03.2016від

№
від 11.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство України з управління зоною відчуження
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02670/08-22 Лист01-1105/2.2
Про проведення державної інвентаризації

249
11.04.2016від

№
від 15.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02540/08-27 Лист1109/27/4
Про проведення Київської міжнародної книжкової 
виставки 19-22.05.2016

250
06.04.2016від

№
від 12.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна служба посередництва і примирення

02617/08-35 Розпорядження104-р
Про реєстрацію колективного трудового спору 
(конфлікту) між найманими працівниками ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" м. Запоріжжя та ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" м. Запоріжжя

251
21.03.2016від

№
від 14.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Фонд державного майна України

02479/08-21 Лист10-15-6004
Про надання відомостей щодо нерухомого 
державного майна

252
04.04.2016від

№
від 11.04.2016
№ 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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