
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.04.16 по 22.04.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02811/08-37 ЛистБ/Н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Бачуріної О.І.

1
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02812/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Кугаєвського О.Б.

2
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02813/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Паталах Ф.В.

3
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02814/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Віциної І.Г.

4
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02917/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Бобильова В.М.

5
22.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02918/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Греб М.М.

6
22.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02827/08-01 Постанова1099-VIII
Про Програму діяльності КМУ

7
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова



№
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

02828/08-01 Постанова1092-VIII
Про проведення 18.05.2016 парламентських 
слухань на тему: "Стан реалізації засад 
антикорупційної політики в Україні"

8
13.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02829/08-01 Постанова1088-VIII
Про внесення змін до р. 1 додатка до Постанови 
ВРУ "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 
2016 році" 

9
13.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02830/08-01 Постанова1074-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Стан дотримання прав внутрішньо переміщених 
осіб та громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованій території України та на 
тимчасово неконтрольованій території в зоні 
проведення АТО"

10
31.03.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02831/08-01 Постанова1098-VIII
Про звільнення з посад членів КМУ

11
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02832/08-01 Постанова1097-VIII
Про формування складу КМУ

12
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02833/08-01 Постанова1093-VIII
Про Кабінет Міністрів України

13
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02834/08-01 Закон України1043-VIII
Про внесення зміни до статті 40 Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" щодо порядку визначення заробітної 
плати для обчислення пенсії

14
29.03.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02835/08-01 Закон України1063-VIII
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2016 
рік" щодо державної підтримки державних 
вугледобувних підприємств

15
31.03.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02727/08-10 Депутатське звернення04-23/5-617
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ 
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 01.06.2016
Про підготовку матеріалів до парламентських 
слухань 

16
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02863/08-14 Лист04-25/04-405/96
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАСІДАННЯ "КРУГЛОГО СТОЛУ" 27.04.2016
Про участь у засіданні "круглого столу"

17
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02909/08-14 Лист04-25/04-407(96
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 11.05.2016
Про участь у парламентських слуханнях

18
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ паперовий паперова

Народні депутати України

02725/08-10 Депутатське звернення682
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Харченко І.А. щодо порушення його 
прав, як споживача комунальних послуг

19
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02726/08-10 Депутатське звернення684
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення директора СТК 
Гуляйпільського РОТСОУ Самура О.В.

20
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02776/08-10 Депутатське звернення145/2.140416-53
НДУ ДІДЕНКО І.А.
Про забезпечення політики безпеки дорожнього 
руху

21
14.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02780/08-14 Лист04/16-656/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
ЗУСТРІЧ 27.04.2016
Про участь у зустрічі

22
11.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02781/08-10 Депутатське звернення04/16-657/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про забезпечення стаціонарними лікарняними 
ліжками

23
12.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02881/08-14 Лист04/16-658/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
27.04.2016
Про участь у церемонії

24
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02901/08-10 Депутатське звернення086-04/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про нагородження Тарана В.В.

25
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

02895/08-44 Лист339
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2802
Про надання допомоги у розміщенні особового 
складу військової частини А2802

26
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02886/08-33 Листб/н
АКАДЕМІЯ ДОБРОГО УРЯДУВАННЯ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЄВРОПІ
СЕМІНАР 29.05-03.07.2016
Про участь у семінарі

27
15.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02718/08-32 ЛистБ/Н
БОГДАНЧІКОВ Я.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

28
28.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02720/08-32 ЛистБ/Н
СТАРОСТЕНКО Т.П.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

29
25.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02721/08-32 ЛистБ/Н
ВОСТРІКОВ М.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

30
28.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02722/08-32 ЛистБ/Н
ПЕДЬКО В.Л.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

31
25.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02723/08-32 ЛистБ/Н
ГЕДІКОВ В.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

32
28.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02724/08-32 Листб/н
БОНДАРЕНКО С.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

33
25.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02763/08-32 ЛистБ/Н
АНТИПЕНКО В.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

34
28.03.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02764/08-32 ЛистБ/Н
ХИЖНЯК А.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

35
25.03.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02765/08-32 ЛистБ/Н
ГУБА Д.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

36
28.03.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02766/08-32 ЛистБ/Н
ХИЖНЯК Л.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

37
25.03.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02767/08-32 Листб/н
КАТАРГІН В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

38
25.03.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02768/08-32 Листб/н
КЛИМЕНКО М.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

39
28.03.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02719/08-32 Лист
ПЕДЬКО С.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

40
25.03.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02752/08-29 Лист816
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про сприяння в проведенні заходу

41
07.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02755/08-32 Лист131
ПП "АСКОНА"
Про надання в оренду земельної ділянки

42
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02773/08-27 Лист01/971
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про передачу фотодокументальних стендів

43
14.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02787/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ НОРОЧЕВСЬКИЙ О.О.
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 28.12.2015 № 533 та від 
11.03.2016 № 99

44
12.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02847/08-22 Лист718/36/23
ДП "ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Про сприяння в галузі енергозбереження

45
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02894/08-44 Лист5561
ОТУ "МАРІУПОЛЬ"
Про надання допомоги у розміщенні особового 
складу військової частини А2802

46
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Партії та громадські організації

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

02753/08-38 Лист576/16
ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ФОНД ЗДОРОВ'Я
Про надання інформації щодо чисельності осіб, що 
мають статус постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та осіб, що мають 
право на пільги

47
18.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02741/08-49 Лист026-16-ДСК
Про надання логінів та паролів

48
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02730/08-03 Постанова292
Деякі питання оплати праці державних службовців 
у 2016 році

49
06.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02731/08-03 Розпорядження276-р
Про утворення Оргкомітету та затвердження плану 
заходів з підготовки та відзначення 125-річчя від 
дня народження Є.Коновальця

50
06.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02732/08-09 Доручення12743/1/1-16
(А. Яценюк) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансове забезпечення галузі охорони 
здоров'я

51
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02733/08-09 Доручення15691/50/1-13
(А. Яценюк) Про відзначення Дня Європи у 2016 
році

52
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02734/08-09 Доручення12671/0/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у березні 2016 року

53
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02735/08-09 Доручення12274/1/1-16
(В.Федорчук) Пропозиції до Плану дій КМУ на 
2016 рік

54
13.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ 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

02736/08-09 Доручення5851/0/2-16
(О. Паракуда) Про розгляд звернення ТОВ 
"Базовий Азовський рибопереробний завод"

55
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02742/08-09 Доручення13445/0/1-16
(П.Розенко) Про надання інформації щодо 
забезпечення закладів охорони здоров'я, що 
надають медичну допомогу дітям, хворим на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання

56
16.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02778/08-04 Протокол селекторної 
наради

13444/0/1-16
(Г. Зубко) Протокол селекторної наради від 
14.04.2016

57
16.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02779/08-09 Доручення6044/25/1-16
(Г.Зубко) Про введення додаткової посади 
заступника голови облдержадміністрації

58
16.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02823/08-09 Доручення13478/1/1-16
(Г. Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
плану заходів, пов`язаних з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи

59
18.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02824/08-09 Доручення12812/1/1-16
(В. Гройсман) Про виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік"

60
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02871/08-04 Протокол наради 
(засідання)

13686/0/1-16
(В.Гройсман) Про забезпечення об'єктивного 
ціноутворення на лікарські засоби, вироби 
медичного призначення і вакцини та їх доступності 
для громадян,...

61
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02872/08-09 Доручення11868/1/1-16
(В.Федорчук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам дорожньої галузі

62
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02873/08-09 Доручення
(П.Розенко) Про надання інформації щодо стану 
погашення заборгованості із заробітної плати

63
21.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02874/08-09 Доручення6298/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення  Запорізької 
облорганізації профспілки працівників охорони 
здоров'я України

64
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02877/08-03 Розпорядження271-р
Про затвердження Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням

65
30.03.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02903/08-03 Постанова296
Про визначення питань, що належать до 
компетенції Першого віце-прем`єр-міністра 
України та віце-прем`єр-міністрів України

66
18.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02904/08-04 Протокол наради 
(засідання)

13345/2/1-16
(В. Гройсман)  Про стан формування переліку 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2016 році

67
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02905/08-09 Доручення13448/1/1-16
(Г. Зубко) Про виконання Протокольного рішення 
Міжвідомчого координаційного штабу

68
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02906/08-09 Доручення6342/0/2-16
(О.Саєнко) Про розгляд листа Бердянського 
міськвиконкому щодо погодження будівництва

69
20.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02791/08-23 Лист37-13-1-11/5558
Про розширення посівів площ гречки у 2016 році

70
14.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

02866/08-23 Лист37-11-1-11/5934
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.04.2016
Про участь у селекторній нараді

71
20.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02882/08-23 Лист37-323-11/5920
Про сприяння в проведенні семінарів (17.05.2016)

72
20.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02916/08-37 Лист01/16-4093
Про нагородження Рябіча П.К.

73
14.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02788/08-29 Лист3525/14
Про альтернативну можливість отримання 
додаткового фінансування на розвиток 
матеріально-технічної сфери фізичної культури та 
спорту

74
15.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02878/08-29 Лист3606/16
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про розгляд звернення БФ "Солідарність  Рівність  
Взаємодопомога"

75
18.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

02748/08-44 Лист223/1/1091
Про інформацію щодо Лозинського А.В.

76
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02743/08-26 Лист1/9-188
Про доплату працівникам дошкільних навчальних 
закладів

77
13.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02862/08-28 Лист3.19
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.04.2016
Про участь у селекторній нараді

78
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

02745/08-24 Лист7/9-4281
Про Український Пакт заради молоді - 2020

79
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02785/08-33 Лист7/31-4396
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2016-2020 
роки"

80
15.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02796/08-24 Лист7/10-4475
Про встановлення двоставкових тарифів на послуги 
з центрального опалення та постачання гарячої 
води

81
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02897/08-33 Лист7/12-4703
Про підготовку до проведення засідання Постійної 
українсько-баварської робочої групи

82
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02898/08-33 Лист7/12-4704
Про підготовку до проведення засідання 
Українсько-німецької ГВР

83
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02899/08-33 Лист7/12-4706
Про підготовку до проведення засідання СМК КНР

84
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02900/08-33 Лист7/12-4705
Про інтенсифікацію українсько-японського 
співробітництва

85
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02908/08-24 Листб/н
НАРАДА 27.04.2016
Про участь у нараді

86
22.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02744/08-35 Лист4837/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

87
04.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02746/08-29 Лист5197/0/14-16/59
Про надання інформації щодо осіб, які 
постраждали/потерпілі від торгівлі людьми 

88
08.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02911/08-35 Лист5434/0/14-16/10
Про підсумки проведеної роботи у 2015 році та 
визначені пріоритетні напрями на 2016 рік

89
13.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02912/08-35 Лист5573/0/14-16/172
Про середні витрати на надання окремих послуг 
учасникам АТО

90
14.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

02789/08-20 Лист31-05130-13-21/
Про утворення об'єднаних територіальних громад

91
13.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02790/08-20 Лист31-16040-06-14/
Про облік нерухомого майна

92
14.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

02749/08-21 Лист01/02-23/02483
Про реєстрацію місця проживання та зняття з 
реєстрації місця проживання особи 

93
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02750/08-20 Лист08119/02-26/01
Про узгодження спільних протокольних рішень

94
13.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02848/08-21 Лист01/02-23/02428
Про порушення строків надання адміністративних 
послуг

95
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

02756/08-21 Лист115
Про звернення депутатів Токмацької міськради

96
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02775/08-10 Депутатське звернення1-18
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про кадрову політику Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

97
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

02774/08-17 Лист1567/01-27
Про проведення спільної наради

98
15.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02856/08-17 Лист1754/01-18
Про роботу атестаційної комісії при Департаменті 
охорони здоров'я облдержадміністрації

99
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02902/08-17 Лист147
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 18.04.2016

100
18.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

02921/08-37 Лист09/24-876
Про нагородження Нефьодова В.В. (інші)

101
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

02794/08-44 Лист828
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про припинення охорони об`єктів

102
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02795/08-44 Лист829
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про проведення тактико спеціального навчання 
22.04.2016

103
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

02805/08-22 Лист28-04/9221
По сприяння в погашенні заборгованості 
комунальних підприємств м. Енергодара

104
13.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02846/08-32 Лист63-13/9565
Про вилучення з постійного користування 
земельної ділянки

105
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02757/08-22 Лист14/04
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС"
Про ліцензування певних видів діяльності

106
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02758/08-27 Листб/н
ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНА ГРУПА "Про100"
Про надання дозволу на розміщення рекламних 
конструкцій

107
18.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02759/08-22 Лист05/678
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
По збільшення кількості поїздів до м.  Бердянськ

108
11.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02771/08-32 Листб/н
ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА 
ЗАПОІЖНАФТОПОДУКТ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

109
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02793/08-23 Лист28
ПрАТ "МІЖРАЙПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
Про прийняття обласної Програми для підтримки 
та розвитку тваринництва у Запорізькій області

110
12.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02849/08-32 Лист19/04-16
ТОВ "АКВАТОП"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

111
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02728/08-41 Лист15427/50/2-2016
БЕРДЯНСЬКИЙ ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо проведення 
обстеження території 

112
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02738/08-41 Лист2320/43/4
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
ЛЕНІНСЬКОГО ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання копій документі

113
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02798/08-44 Листд/1159
ТОКМАЦЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОМАТ
Про забезпечення рекламно-агітаційними 
матеріалами та паливно-мастильними матеріалами

114
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02800/08-22 Лист25-22/25-522
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у роботі комісії з обстеження 
готовності оздоровчих закладів до сезону 2016 
року

115
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02844/08-18 Лист41
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про роботу із зверненнями громадян у І кварталі 
2016 року

116
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02858/08-27 Лист12
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РОЗ-ІНФОРМ"
Про сприяння в реформуванні видання

117
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02883/08-22 Лист718
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про надання фінансової допомоги для 
знешкодження та утилізації небезпечних відходів 

118
18.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02884/08-24 Лист84
КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ГМР
Про проект загальновиробничих норм питомих 
витрат ПЕР 

119
18.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02893/08-43 Листб/н
Позовна заява до Дослідної станції ефіроолійних та 
малопоширених сільгоспкультур НААНУ

120
21.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02754/08-29 Лист18
ГО "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про збереження запорізького чоловічого 
баскетболу

121
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02801/08-36 Лист65/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про кандидатуру Московки В.О.

122
14.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02804/08-29 Листб/н
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ
Про сприяння в проведенні конкурсу малюнків

123
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02806/08-33 Лист710-1/168
ГО "ІНСТИТУТ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ"
Про надання кандидатури до складу регіональної 
комісії

124
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02807/08-33 Лист145-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про надання кандидатури до складу регіональної 
комісії

125
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

16



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02808/08-33 Лист144-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про надання кандидатури до складу регіональної 
комісії

126
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02810/08-33 Лист1904
ГО "МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЄ 
МАЙБУТНЄ"
Про надання кандидатури до складу регіональної 
комісії

127
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02817/08-22 Лист7
ГО "СПОРТИВНИЙ КЛУБ 
"ЯГУАР-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

128
18.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02818/08-22 Лист3
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

129
18.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02819/08-38 Лист027/02/16
ГО "РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМІСАРІАТ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ"
Про надання кандидатури до складу комісії

130
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02820/08-37 Лист1/37
ЗОО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Мурзіної М.К.

131
25.03.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02821/08-33 Лист04
ГО "АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ"
Про надання кандидатури до складу регіональної 
комісії

132
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

17
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02867/08-37 Лист27
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ
Про нагородження Мусіна Г.Г.

133
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02914/08-22 Лист21
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

134
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02922/08-38 Листб/н
ПП "НАШ КРАЙ"
КРУГЛИЙ СТІЛ 25.04.2016
Про участь у роботі круглого столу

135
22.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Редакції газет

02859/08-27 Лист13
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РОЗ-ІНФОРМ"
Про ситуацію в редакції газети

136
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

02860/08-43 Лист314/1335/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 31.05.2016

137
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

02809/08-26 Лист01-20/953
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про підтримку міжнародного проекту

138
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

02815/08-37 Лист01-29/901
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кравченко В.О. (інші)

139
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02825/08-15 Лист43-01/392
(Р.Павленко) НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про проведення 20-24.04.2016 навчання

140
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02876/08-15 Лист43-01/395
(Р.Павленко) Про зняття з контролю доручення 
Президента України від 30.07.2002 № 1-1/970

141
20.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

02737/08-15 Лист02-01/1392
(Б. Ложкін) Про відзначення Дня пам'яті жертв 
політичних репресій 

142
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

02875/08-02 Розпорядження99/1016-рп
Про надання підтримки проведенню 
Всеукраїнської акції "Потяг Єднання України 
"Труханівська Січ"

143
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02826/08-15 Лист32-07/769
(М. Кулеба) Про розгляд звернення БФ "Сантіс" 
щодо недопущення закриття КЗ "Обласний дитячий 
психоневрологічний санаторій"

144
14.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02919/08-36 Лист01-32/367
Про погодження звільнення Макаревича О.С.

145
18.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02852/08-20 Лист01-21/573
Про використання коштів субвенції

146
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02854/08-20 Лист01-23/576
Про співфінансування за рахунок коштів місцевого 
бюджету

147
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02864/08-24 Лист01-30/582
Про проведення наради

148
20.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02761/08-37 Лист0869/01-11
Про нагородження Пєстрікової О.М.

149
15.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02762/08-37 Лист01-15/0357
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Кадр А.В.

150
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02896/08-20 Лист01-27/0378
Про виділення додаткових коштів

151
19.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02853/08-24 Лист02-11/1830
Про будівництво насосної станції в с. Біленьке

152
18.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

02851/08-20 Лист01-16/0448
Про надання дозволу на попередню оплату

153
18.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Орджонікідзевська райадміністрація

02920/08-37 Лист01/01-33/0255
Про нагородження Адамовської Т.І.

154
22.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02855/08-36 Лист01-18/402
Про погодження призначення Целуйко А.В.

155
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02760/08-36 Лист01-06/532
Про погодження призначення Грибелькової І.В.

156
13.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02792/08-28 Лист01-29/0526
Про створення міжрайонного діалізного центру у 
м. Мелітополь

157
13.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

02889/08-37 Лист01-36/0435
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ткаченко Л.І.

158
18.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02842/08-44 Лист01-13/0950
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію блокпостом

159
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02769/08-37 Лист61-35/0361
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Баштовій Л.В.

160
07.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02770/08-37 Лист61-35/0362
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Майсак А.М.

161
07.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02841/08-44 Лист01-11/0250
Про забезпечення функціонування блокпосту на 
території району

162
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02887/08-28 Лист01-07/26/0267
Про створення міжрайонного діалізного центру у 
м. Мелітополь

163
13.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02888/08-24 Лист01-07/26/0269
Про корегування проектної документації

164
13.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
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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

Мелітопольска райрада

02845/08-24 Лист01-23/076
Про забезпечення питною водою мешканців с. 
Новобогданівка

165
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Оріхівська райрада

02786/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ОРІХІВСЬКОЇ РАЙРАДИ БОРОДАЙ 
В.М.
Про проведення перевірки

166
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02843/08-22 Лист257/02-01-32
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про відновлення автобусного маршруту

167
13.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02865/08-22 Лист01-13/312
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про капітальний ремонт пішохідно-захисного 
містка

168
20.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

02913/08-32 Лист107/02.1-17/032
Пропозиції на сесію облради

169
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

02799/08-34 Лист01/4/3206
Про виділення пально-мастильних матеріалів

170
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02868/08-41 Лист323/01/14-2016
Про надання допомоги в придбанні комп'ютерів

171
04.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Головне управління юстиції

02890/08-36 Лист12/5-19/4415
Про участь у роботі постійно діючого семінару 
26.04.2016

172
20.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02892/08-43 Ухвала908/821/16
Про зобов'язання передати об'єкти

173
14.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

02850/08-20 Лист08-08-15-15/220
Про надання інформації

174
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02861/08-43 Постанова808/8870/15
Про визнання протиправним та скасування рішення

175
29.03.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02891/08-43 Лист808/1036/16/771
Про відкриття провадження у справі

176
18.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02915/08-41 Лист942/02/3/2-2016
ГУ МВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо наявних вільних 
робочих місць

177
21.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

02816/08-36 Лист01-08/388
Про погодження кадрового резерву

178
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02839/08-20 Лист01-08/387
Про виділення коштів з резервного фонду

179
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02840/08-20 Лист01-08/386
Про фінансування лісогосподарських підприємств 
в 2016 році

180
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура

02836/08-41 Лист50-3207вих-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про захист інтересів держави у сфері водних 
відносин

181
18.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02837/08-41 Лист1/1-р
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про розгляд звернення Великобілозерської райради

182
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02910/08-41 Вимога110-756вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо видачі дозволу ТОВ 
"М'ясокомбінат мастерсмак"

183
22.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02772/08-41 Лист05/1-2359-16
Про порушення вимог природоохоронного та 
земельного законодавства

184
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02797/08-41 Лист05/1-450вих16
Про додержання вимог законодавства під час 
використання водних об'єктів

185
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02803/08-41 Лист05/1-459вих16
Про додержання вимог законодавства під час 
використання водних об'єктів

186
19.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02751/08-22 Лист10/557
Про залучення коштів з бюджету Бердянської 
міськради

187
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02885/08-41 Лист1690/39/107/02-2
Про надання переліку автоперевізників, з якими 
укладено договори на перевезення пасажирів на 
приміських та міжміських маршрутах області

188
21.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02739/08-41 Лист59/5/3-519нт
Про передумови до дестабілізації міжконфесійної 
обстановки

189
14.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02740/08-41 Лист59/5/1-527нт
Про плани Федерації футболу України, які можуть 
призвести до негативних наслідків

190
18.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02782/08-41 Лист59/5/1-535нт
Про протесні акції

191
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02783/08-41 Лист59/3/3-1009нт
Про надання інформації щодо наявності осіб, які 
перебувають під опікою чи піклуванням 
громадянина Канади Де Ла Валієре Єлліота

192
13.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02784/08-41 Лист59/6/1-512нт
Про надання інформації щодо звернень Дратвера 
В.І.

193
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

02838/08-41 Лист59/5/1-543нт
Про протесні акції у м. Бердянську

194
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

02857/08-22 Лист29/222-16
Про створення спільної робочої групи

195
19.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02879/08-39 Постанова100
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

196
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання виборів та референдумів 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02880/08-39 Постанова102
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
28.04.2012 № 82

197
19.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

02869/08-36 Лист10.33-284
Про погодження звільнення Терехова Р.Л.

198
14.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02870/08-36 Лист10.33-285
Про погодження призначення Терехова Р.Л.

199
14.04.2016від

№
від 21.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба статистики України

02822/08-36 Лист17.1-26/142-16
Про погодження призначення Шейко М.З.

200
15.04.2016від

№
від 20.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

02747/08-20 Лист21-14/50
Про недотримання вимог законодавства у сфері 
внутрішнього аудиту

201
12.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

02729/08-36 Лист
Про погодження списку кадрового резерву

202
18.04.2016від

№
від 18.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02777/08-36 Лист43/50/22-16
Про програму автоматизованого збору даних щодо 
кількісного складу державних службовців

203
14.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02802/08-36 Лист46/50/22-16
ЗАСІДАННЯ КЕРІВНИКІВ КАДРОВИХ СЛУЖБ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ
Про участь у засіданні

204
18.04.2016від

№
від 19.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02907/08-36 Лист50/13/22-16
Про порядок прийняття на посади державних 
службовців

205
19.04.2016від

№
від 22.04.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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