
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.05.16 по 13.05.16

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

03223/08-45 Лист7/13-5359
Про надання інформації щодо стану підготовки та 
надання висновків на формування інфраструктури 
територіальних громад

1
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

03221/08-79 Протокол голови ОДА7
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.1    Мещан І.В.     (30.09.2016)

2
04.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

03253/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Бутенко В.В. (інші)

3
06.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03427/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Осадчого В.В. (інші)

4
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03278/08-01 Закон України1080-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
соціального захисту резервістів, які постраждали 
внаслідок участі в АТО, та членів їх сімей

5
12.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

03279/08-01 Закон України1079-VIII
Про внесення змін до ст. 11 Закону України "Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей" щодо супроводження 
військовослужбовців при продовженні лікування у 
санаторно-курортних закладах

6
12.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03280/08-01 Закон України1067-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
фермерське господарство" щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств

7
31.03.2016від

№
від 10.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03281/08-01 Закон України1081-VIII
Про внесення зміни до ст. 4 Закону України "Про 
особливості здійснення правочинів з державним, 
гарантованим державою боргом та місцевим 
боргом"

8
12.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03282/08-01 Закон України1078-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо особливостей 
використання окремих публічних коштів на 
території Донецької області

9
12.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03283/08-01 Постанова1091-VIII
Про  Рекомендацій парламентських слухань на 
тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні 
безпеки дорожнього руху"

10
13.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03284/08-01 Постанова1338-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Про реформу охорони здоров`я в Україні"

11
21.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03285/08-01 Постанова1087-VIII
Про Заяву ВРУ з нагоди 10річчя ратифікації 
Україною Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну

12
13.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
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

03181/08-14 Лист04-36/14-285
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ
Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
"Стан і перспективи забезпечення в Україні 
безпеки дорожнього руху"

13
28.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

03173/08-10 Депутатське звернення3/191
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Іщенка В.М. щодо 
встановлення йому статусу інваліда війни

14
26.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03174/08-10 Депутатське звернення710
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Мар'ївської сільради 
Запорізького р-ну щодо створення додаткових 
рейсів по маршруту "Запоріжжя - Мар'ївка"

15
22.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03175/08-10 Депутатське звернення712
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Мар'ївської сільради 
Запорізького р-ну щодо водозабезпечення 
населення с. Смоляне

16
22.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03176/08-10 Депутатське звернення25-04/16-4-Т
НДУ ТЕТЕРУК А.А.
Про розгляд звернення ТОВ "Агрос-М"

17
25.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03322/08-10 Депутатське зверненняVIII-328-1/0809
НДУ ВАДАТУРСЬКИЙ А.О.
Про надання списку шкіл області

18
29.04.2016від

№
від 11.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

03323/08-44 Лист1444/3
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про призовну кампанію в травні-червні 2016 року

19
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Заявник

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03249/08-32 Листб/н
ПП ДУДКА В.І.
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

20
04.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03203/08-44 Лист343/1/3772
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про надання інформації щодо поновлення 
фінансування будівництва опорних пунктів у 2016 
році

21
05.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03307/08-20 Лист8/5
ГАЗЕТА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Про незаконну діяльність ТОВ "М.С.Л."

22
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03329/08-38 Лист61
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ГРОМАДЯН
Про сприяння в проведенні заходу 26.05.2016

23
04.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03342/08-33 Лист07
ТОВ "УКРХІМПРОММАШ"
Про проведення зустрічі

24
26.04.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03346/08-32 Листб/н
ВАСИЛЬЄВ М.М.
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2012 № 225

25
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03416/08-35 Лист201/05/3
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН В 
УКРАЇНІ
Про перевірку наведеної інформації

26
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

4



№
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

03201/08-35 Лист01-14
ВГО ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
КАТАСТРОФИ "ЧОРНОБИЛЬ-ЄДНІСТЬ"
Про вирішення нагальних питань

27
10.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03236/08-34 Лист37
Про запобігання загибелі людей на водних об'єктах 
області

28
26.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03242/08-38 Лист15-10/5
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
Про надання кандидатур до складу комісії

29
28.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03243/08-38 Лист21/64
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНОБОРОНИ 
УКРАЇНИ
Про сприяння проекту "Трезуб"

30
28.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03247/08-24 Лист03/04-05-247е
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про проект галузевих норм чисельності 
працівників підприємств теплоенергетики

31
04.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03316/08-30 Листб/н
"СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ-ДОГХАНТЕРІВ"
Про подій 27.04.2016

32
05.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Релігійні організації

03419/08-27 Лист10/2016
ХРАМ СВІТИХ ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ 
ПЕТРА І ПАВЛА М.ТОКМАК УГКЦ
Про перейменування вулиць

33
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

03262/08-43 Постанова908/5758/14
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання договору недійсним 

34
26.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ паперовий паперова

5



№
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

03424/08-43 Лист335/2161/16-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про визнання незаконним та скасування рішень

35
05.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03385/08-18 Лист047-16
Про відрядження Савенкової О.А. 18-20.05.2016

36
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03152/08-03 Постанова314
Про затвердження Порядку обрання представників 
громадських об'єднань, наукових установ, 
навчальних закладів та експертів до складу Комісії 
з питань вищого корпусу державної служби

37
20.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03153/08-03 Постанова317
Про внесення змін до постанови КМУ від 
06.08.2014 № 409

38
27.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03154/08-03 Постанова320
Про збільшення розмірів щорічної разової 
грошової допомоги до 5 травня деяким категоріям 
громадян

39
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03155/08-04 Протокол наради 
(засідання)

15912/0/1-16
(В.Кістіон) Протокол наради з актуальних питань 
функціонування та розвитку морського і річкового 
транспорту

40
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03156/08-09 Доручення15202/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про внесення змін до постанови КМУ від 
01.03.2014 № 65

41
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03157/08-09 Доручення13908/1/1-16
(В.Гройсман) ФОРУМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 12.05.2016
Про участь у форумі

42
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

03158/08-09 Доручення33809/22/1-15
(І.Климруш-Цинцадзе) Про План заходів за 
результатами відрядження до Ірану 

43
28.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03159/08-09 Доповідь4170/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа релігійної 
організації "Релігійний Центр Свідків Єгови в 
Україні"

44
04.05.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03160/08-16 Лист19-17/367
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних (Бриль К.І.)

45
28.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

03194/08-03 Постанова321
Про внесення змін до постанов КМУ від 23.04.2014 
№ 117 і від 14.01.2015 № 6

46
25.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03195/08-03 Постанова319
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

47
27.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03267/08-04 Протокол16499/0/1-16
(В.Гройсман) Протокол зустрічі з представниками 
інститутів громадського суспільства - експертами з 
питань реформ

48
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03268/08-09 Доручення14770/1/1-16
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ"
Про подальше функціонування загальноосвітніх 
навчальних закладів

49
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03269/08-09 Доручення15781/1/1-16
(П.Розенко) Про розвиток міжрайонного 
ортопедо-травматологічного центру КУ 
"Дніпрорудненської міської лікарні"

50
04.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Охорона здоров'я 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

03270/08-09 Доручення15544/1/1-16
(В.Кістіон) Про надання фінансової допомоги на 
реконструкцію аеродромного комплексу 
Запорізького аеропорту

51
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03271/08-09 Доручення2804/8/1-16
(С.Кубів) Про план популяризації інвестиційних 
переваг України

52
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03272/08-09 Доручення2767/6/1-16
(В.Кістіон) Про ВАТ "Запоріжжяобленерго"

53
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03273/08-09 Доручення12555/6/1-16
(П.Розенко) Про відзначення у 2016 році 
08.05.2016 Дня пам'яті та примирення та 09.05.2016 
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні (разом № 02983/08-15

54
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03274/08-09 Доручення15282/1/1-16
(І.Климпуш-Цинцадзе) Про будівництво 
інженерних споруд

55
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03275/08-09 Доручення15281/1/1-16
(С.Кубів) Про додаткові асигнування на здійснення 
виконавчої влади

56
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03276/08-09 Доручення7472/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Токмціького 
міськвиконкому щодо виділення додаткових коштів

57
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03311/08-09 Доручення16755/0/1-16
(В.Гройсман) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 11.05.2016
Про участь у селекторній нараді

58
10.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03319/08-09 Доручення16668/0/1-16
(В.Гройсман) За результатами засідання 
секторальної стратегічної сесії від 06.05.2016

59
09.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання організаційної роботи 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

03320/08-09 Доручення15025/1/1-16
(С.Кубів) Про завершення газифікації населених 
пунктів області

60
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03356/08-04 Витяг з протоколуВП 9
(В.Гройсман) 7.2. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення безперебійного надання населенню 
послуг з гарячого водопостачання

61
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03357/08-04 Витяг з протоколуВП 9
(В. Гройсман) 1. Про завершення 2015/16 
навчального року та координацію з органами 
місцевого самоврядування підготовки до нового 
2016/17 навчального року

62
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03358/08-04 Витяг з протоколуВП 9
(В.Гройсман) 7.5. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення лікувально-профілактичних закладів 
лікарськими засобами та імунобіологічними 
препаратами (вакцинами)

63
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03359/08-04 Витяг з протоколуВП 9
(В.Гройсман) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
виплати щорічної разової грошової допомоги 
ветеранам війни

64
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03360/08-03 Постанова322
Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови 
КМУ від 06.04.2016 № 292

65
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03361/08-03 Постанова323
Про умови оплати праці працівників патронатних 
служб в державних органах

66
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03362/08-03 Розпорядження347-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
20.04.2016 № 285

67
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03363/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16719/0/1-16
(В.Кістіон) Про реформування системи управління 
автомобільними дорогами, напрямків утримання та 
розширення дорожньої мережі в т.ч. 
функціонування підприємств дорожньої галузі

68
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03364/08-09 Доручення15218/1/1-16
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
реформування друкованих ЗМІ

69
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03401/08-09 Доручення15507/1/1-16
(В.Гройсман) Про підготовку до оздоровчої 
кампанії у 2016 році

70
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03402/08-09 Доручення15873/1/1-16
(В.Гройсман) Про заходи до відзначення Дня науки

71
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03403/08-09 Доручення16231/1/1-16
(О.Саєнко) Про проведення ІІ Міжнародного 
фестивалю дитячо-молодіжної творчості "Веселка 
миру" 15-18.09.2016

72
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03354/08-23 Лист37-11-1/6960
НАРАДА 16.05.2016
Про участь у нараді

73
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

03425/08-37 Лист33/1-793
Про нагородження Гребенюка А.М.

74
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03298/08-32 Лист5/25-8/4156-16
Про відзначення 10.05.2016 Міжнародного дня 
мігруючих птахів

75
10.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

03217/08-33 Лист4314-05/12664-0
Про започаткування співробітництва з 
Мавританією

76
28.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03226/08-33 Лист4232-06/12803-0
Про міжнародні виставки в Ірані

77
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03227/08-33 Лист4232-06/12507-0
Про міжнародну виставку ЕКСПО Китай-Євразія

78
27.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03291/08-21 Лист3622-05/11795-0
Про проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг

79
21.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03349/08-35 Лист2723-09/13535-0
Про відшкодування витрат на проживання та 
харчування

80
11.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03350/08-27 Лист5301-06/12866-0
Про розвиток сфери туризму

81
29.04.2016від

№
від 11.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

03207/08-22 Лист03/14-4591
Про взаємодію ЦООВ у випадку вчинення диверсії, 
кризових та інших надзвичайних ситуаціях

82
28.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

03171/08-27 Лист29-04/02
Про розповсюдження матеріалів кампанії "Крим - 
це Україна"

83
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

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

03177/08-22 Лист2030/11/14-16
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку забезпечення місцевими 
державними адміністраціями безоплатного проїзду 
залізничним та автомобільним транспортом 
внутрішньо переміщених осіб до залишеного місця 
проживання"

84
26.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03215/08-22 Лист251/12/14-16
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
12.05.2016
Про участь у засіданні

85
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

03296/08-27 Лист499/18/15-16
Про надання інформації щодо культових будівель 
та іншого майна, на яке претендують релігійні 
організації

86
04.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03198/08-29 Лист4081/16
Про підведення підсумків Всеукраїнського 
семінару

87
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03321/08-29 Лист4194/3.3
Про відзначення Дня молоді в Україні

88
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03369/08-29 Лист4267/9.1
НАРАДА 16.05.2016
Про участь у нараді

89
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

03286/08-44 Лист220/4123
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
удосконалення медичного забезпечення 
військовослужбовців, які беруть участь в АТО на 
Сході України"

90
04.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

03287/08-44 Лист220/4011
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників, 
військовозобов'язаних і резервістів"

91
28.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03193/08-26 Лист1/9-226
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 06.05.2016
Про участь у селекторній нараді

92
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03370/08-26 Лист1/9-234
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 19-20.05.2016
Про участь у нараді

93
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03205/08-28 Лист19.1-401-09/109
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції реформи фінансування 
системи охорони здоров'я України"

94
04.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03206/08-28 Лист05.01-13/10767
Про проект Концепції розвитку системи 
громадського здоров'я України

95
04.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03199/08-19 Лист7/19-5248
Про наказ Мінрегіону від 01.04.2016 № 80

96
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03222/08-19 Лист7/19-5357
Про надання доопрацьованого переліку 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2016 році

97
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03266/08-24 Лист7/9-5428
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
26-27.05.2016
Про участь у конференції

98
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03290/08-24 Лист7/9-5441
Про здійснення моніторингу якості питної води 
централізованих систем водопостачання

99
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03313/08-45 Лист27/13-5499
ОН-ЛАЙН НАРАДА 12.05.2016
Про участь у нараді

100
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03332/08-45 Лист7/13-5477
Про повторне погодження проекту розпорядження 
КМУ "Про внесення змін до деяких розпоряджень 
КМУ"

101
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03340/08-24 Лист7/9-5561
Про протокольне рішення розширеної наради від 
05.05.2016

102
11.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03378/08-24 Лист7/9-5582
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
підготовки до опалювального періоду 2016/17 року

103
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03395/08-24 Лист7/10-5630
Про надання інформації у розрізі 
теплопостачальних підприємств-ліцензіатів 
НКРЕКП

104
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03417/08-45 Лист7/31-5644
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про щорічні звіти голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

105
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03179/08-35 Лист5374/0/14-16/081
НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про  інформацію, розміщену на офіційному сайті 
Бердянської міськради

106
12.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03183/08-35 Лист6396/0/14-16/56
Про умови оплати праці працівників центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

107
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

03288/08-29 Лист6321/0/14-16/014
Про погодження проекту розпорядження  КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної соціальної 
програми "Національний план дій з питань 
старіння" до 2022 року

108
28.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03299/08-35 Лист6537/0/14-16/24
Про передачу легкових автомобілів, визнаних 
гуманітарною допомогою, у власність сімей 
померлих інвалідів

109
04.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03300/08-35 Лист6453/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

110
29.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03301/08-35 Лист6151/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

111
26.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03314/08-30 Лист6671/0/14-16/57
Про надання інформації щодо затвердження 
регіонального плану заходів з виконання 
Загальнодержавної програми "Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини" на період до 2016 року та виділення 
коштів з місцевих бюджетів на їх фінансування

112
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03352/08-29 Лист6771/0/14-16/57
Про відзначення Дня захисту дітей

113
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03394/08-35 Лист6826/0/14-16/24
Про надання інформації щодо визнання  
гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн 
та легкових автомобілів

114
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03178/08-26 Лист31-07010-07-7/1
Про оптимізацію освітньої мережі 
Комиш-Зорянської об'єднаної територіальної 
громади

115
21.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03182/08-35 Лист31--29000-09--5/
Про надання інформації щодо ліквідаторів або 
потерпілих від Чорнобильської  катастрофи

116
15.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03371/08-26 Лист31-07010-07-21/
Про функціонування опорних шкіл

117
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство юстиції

03189/08-18 Лист3372/10.2/14-16
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 23.00.2015 № 1393

118
25.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03192/08-43 Лист15051/1833-1-4-
Про надання інформації щодо обрахування 
заборгованості за рішеннями судів

119
28.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03246/08-21 Лист01-2792/45
Про надання роз'яснень

120
27.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03330/08-37 Лист01-2842/23
Про нагородження Смолянінової Т.В.

121
29.04.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03421/08-24 Листб/н
Про водопостачання м. Бердянськ

122
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03428/08-20 Лист01-3018/26
Про надання трансферту обласному бюджету

123
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянський міськвиконком

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03233/08-20 Лист02-02-12/287
Про виділення коштів

124
27.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

03184/08-21 Лист01-01-29/1713
БІЗНЕС-ФОРУМ 12.05.2016
Про участь у бізнес-форумі

125
28.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03190/08-32 Лист01-01-43/1717
Про виділення земельних ділянок учасникам АТО

126
28.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03409/08-28 Лист01-01-31/1870
Про виділення додаткових коштів на медичне 
обслуговування

127
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

03257/08-37 Лист01/02-23/01832
Про нагородження Тарасюка В.В.

128
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03341/08-24 Лист055/02
НАРАДА 12.05.2016
Про участь у нараді

129
11.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03389/08-44 ЛистП-0340-01
Про відселення звільнених військовослужбовців

130
27.04.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03410/08-35 Лист01/02-23/02934
Про проведення наради

131
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03235/08-37 Лист02-39/298-1
Про нагородження Алєксєєвої Л.Л. (інші)

132
25.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03387/08-27 Лист02-42/353-1
Про події 09.05.2016

133
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

17



№
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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

03396/08-10 Депутатське звернення10/05/2016
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я, ТА СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про надання інформації та копій документів

134
10.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03170/08-10 Депутатське звернення87
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ 
ПАРТІЇ О.ЛЯШКА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛРАДІ
Про інвентаризацію земель області

135
25.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03331/08-10 Депутатське звернення86
ДОР СУХІНА В.М.  (Давтян Д.О.)
Про надання інформації щодо об'єктів та заходів, 
фінансування яких планується здійснити за рахунок 
коштів державної субвенції

136
11.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Обласна рада

03209/08-17 Лист1118/01-13
Про розгляд звернення Біленьківської сільради 
Запорізького р-ну щодо обстеження та подальшого 
використання насосної станції

137
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03210/08-17 Лист1948/01-11
Про розгляд звернення Балабинської селищної ради 
Запорізького р-ну щодо капітального ремонту 
пішохідно-захисного містка

138
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03211/08-17 Лист1993/01-11
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про надання інформації щодо ГО "БК "Запоріжжя"

139
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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03212/08-17 Лист1917/01-11
Про розгляд звернення Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
щодо фінансування лісогосподарських підприємств 
в 2016 році

140
04.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03213/08-17 Лист1916/01-11
Про розгляд звернення Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
щодо виділення коштів з резервного фонду

141
04.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03234/08-17 Лист01-26/0708
Про доцільність оформлення тимчасових 
перепусток

142
04.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03248/08-17 Лист2085/01-24
Про перерозподіл видатків обласного бюджету

143
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03375/08-17 Лист01-26/0777
Про ситуацію, яка склалася на КП "Облводоканал" 
ЗОР

144
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03377/08-17 Лист1996/01-16
Про призначення керівників комунальних 
підприємств

145
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03289/08-17 Лист152
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо власних надходжень 
бюджетних установ до спеціального фонду 
обласного бюджету

146
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03376/08-17 Лист153
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 11.05.2016

147
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

03186/08-22 Лист53/4292
Про відсутність підтверджених обсягів (номінацій) 
природного газу на  травень 2016 р. та 
заборгованість за розподіл природного газу  
Концерн "Міські теплові мережі"

148
04.05.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03398/08-22 Лист007-41/7301
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
червень 2016 року

149
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03412/08-22 Лист001-12/7410
Про узгодження графіку погодинного відключення 
електроенергії

150
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

03229/08-22 Лист394
Про виділення коштів

151
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

03420/08-20 Лист108/92-48
ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про порядок приймання в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів

152
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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03308/08-22 Лист25
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ ТА...
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету

153
10.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03390/08-35 Лист105
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

154
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03214/08-22 Лист06/157
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

155
05.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03218/08-44 Лист354
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про відкоригування обсягів по генпідрядним актам 
виконаних робіт

156
05.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03263/08-23 Лист9
ПрАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПЛЕМОБ'ЄДНАННЯ"
Про розвиток тваринництва 

157
22.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03306/08-22 Лист591
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

158
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03328/08-37 Лист585
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Балаш А.А.

159
04.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03333/08-24 Лист01/891
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про переобладнання нерухомого майна

160
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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03338/08-37 Лист14/56
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Медведєва В.І.

161
05.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03339/08-37 Лист14/55
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Безручка Ю.М.

162
05.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03381/08-32 Лист46-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Про надання в оренду земельних ділянок

163
06.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03382/08-22 Лист1689
ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ"
Про заборгованість за спожитий природний газ

164
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03393/08-37 Лист14/60
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Свєтловського В.В.

165
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03200/08-22 ЛистВВО/648
ДНІПРОВСЬКА ГЕС
Про погодження Інструкції

166
04.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03208/08-41 Лист60/6-5133/16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо ПП "Могучий"

167
04.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03237/08-22 Лист6-04/67
ДП "МЗ "ГІДРОМАШ"
Про ситуацію на підприємстві

168
27.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03251/08-27 Лист437/01-16
ВЕСЕЛІВСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА 
КОНТОРА
Про надання інформації до Запорізької філії ДП 
"Національні інформаційні системи"

169
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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03305/08-33 Лист04/05-85
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД
СЕМІНАР 18-20.05.2016

170
10.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03337/08-37 Лист01-09/228
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Дідур Т.О. (інші)

171
28.04.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03380/08-32 Лист74/1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про користування мисливськими угіддями

172
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03384/08-23 Лист596
ЗАПОРІЗЬКИЙ НДЦ З МЕХАНІЗАЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА
Про вирішення земельних та майнових питань

173
06.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03392/08-22 Лист9
ПП ЯКОВЛЄВ О.М.
Про компенсацію за пільгове перевезення 
пасажирів

174
04.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03399/08-32 Лист33/28-305
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

175
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03408/08-32 Лист146
КП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМ.ГОРЬКОГО"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації, щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки

176
27.04.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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03415/08-18 Лист112/4
ДП "СП "ЗАПОРІЗЬКЕ"
Про сільськогосподарські землі державної 
власності

177
29.04.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03426/08-37 Лист1/05
ПП "ПРЕЗИДЕНТ"
Про нагородження Долгокіра А.І.

178
03.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03185/08-27 Лист77
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про урочисті заходи 08.05.2016

179
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03216/08-21 Листб/н
ПРИАЗОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ УСВА
Про передачу КП "База відпочинку Комунар" на 
баланс Приазовського районного відділення УСВА

180
05.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03219/08-38 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про рівень та умови обстеження та лікування 
інвалідів та ветеранів війни

181
11.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03239/08-22 Лист87
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
АВІАЦІЙНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Про Запорізький центр льотної підготовки імені 
маршала авіації А.І.Покришкіна

182
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03240/08-32 Лист12
ГО "ТОВАРИСТВО ГОРОДНИКІВ 
ВІЛЬНЯНСЬКА"
Про ситуацію в товаристві

183
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03244/08-38 Лист58/16
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про заміну діалізного обладнання

184
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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03245/08-38 Лист29-04/16-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про сприяння проекту "Трезуб"

185
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03295/08-31 Листб/н
МУСУЛЬМАНСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 
"ЯКТИ ЮЛ"
Про сприяння в проведенні заходу

186
10.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03303/08-22 Лист39
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про проведення зустрічі

187
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03304/08-22 Лист37
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про ситуацію на підприємстві

188
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03334/08-24 Лист45
ЯКИМІВСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УСВА
Про передачу дитячого садка під житловий фонд

189
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03335/08-44 Лист08
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про надання матеріальної допомоги Гридасову 
С.А.

190
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03343/08-22 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету

191
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03344/08-22 Лист14
ЗОО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 
АВТОМОБІЛІСТІВ
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету

192
11.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03345/08-22 Лист9/1-7
ПРОФСПІЛКА "АВТОТРАНСПОРТНИКІВ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету

193
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03386/08-44 Лист31
БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про проведення наради 20.05.2016

194
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03418/08-21 Лист29041604
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ОБ'ЄДНАННЯ 
УЧАСНИКІВ АТО "УКРАЇНЦІ-РАЗОМ"
Про виділення приміщення

195
29.04.2016від

№
від 13.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Суди

03258/08-43 Лист317/1666/15-к
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 12.05.2016

196
06.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03259/08-43 Лист316/2561/15-а
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 25.05.2016

197
28.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03297/08-43 Лист335/5088/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про ознайомлення з документами

198
10.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03228/08-28 Лист3401
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про завершення робіт з реконструкції на 
харчоблоці

199
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Учбові заклади

03187/08-26 Лист01-20/1004
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про підтримку проекту

200
25.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03383/08-27 Лист01-20/1069
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про перейменування вулиці

201
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03169/08-15 Лист43-01/441
(Р.Павленко) Про сприяння в реалізації 
мистецького проекту "Військово-польовий АРТ"

202
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03355/08-15 Лист03-01/948
(В.Ковальчук) Про розробку та затвердження 
планів заходів з підготовки та проведення 
профілактичних медичних оглядів учасників АТО

203
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03368/08-15 Лист09-07/186
(Н.Анненкова) Про надання інформації

204
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

03168/08-15 Лист02-01/1769
(Б.Ложкін) НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про сприяння в організаційному та 
інформаційному супроводі громадської платформи 
родинам загиблих учасників АТО "Люди 
допомагають людям"

205
28.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03405/08-15 Лист02-01/1922
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю підп.1 п.7 
Доручення Президента України від 30.08.2012 № 
1-1/2338

206
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Президент України
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03161/08-02 Розпорядження117/2016-рп
Про звільнення В.Щербини з посади голови 
Запорізької райдержадміністрації Запорізької 
області

207
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03162/08-02 Розпорядження145/2016-рп
Про призначення А.Васюка  головою Запорізької 
райдержадміністрації Запорізької області

208
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03163/08-02 Розпорядження147/2016-рп
Про призначення В.Ревута  головою Розівської 
райдержадміністрації Запорізької області

209
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03164/08-02 Розпорядження146/2016-рп
Про призначення В.Чмельової В.В.  головою 
Новомиколаївської райдержадміністрації 
Запорізької області

210
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03165/08-02 Розпорядження144/2016-рп
Про призначення О.Іщенка  головою 
Гуляйпільської райдержадміністрації Запорізької 
області

211
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03166/08-02 Розпорядження143/2016-рп
Про призначення О.Руденка  головою Вільнянської 
райдержадміністрації Запорізької області

212
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03167/08-02 Розпорядження142/2016-рп
Про призначення В.Кошеленка  головою 
Василівської райдержадміністрації Запорізької 
області

213
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03196/08-02 Указ172/2016
Про відзначення державними нагородами України

214
25.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03197/08-02 Указ185/2016
Про відзнаку Президента України - ювілейну 
медаль "25 років незалежності України"

215
29.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ паперовий паперова
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03404/08-02 Указ204/2016
Про призначення В.Ковальчука Представником 
Президента України у КМУ

216
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

03277/08-15 Лист32-07/961
(М.Кулеба) Про проведення 01-02.06.2016 
Всеукраїнського дитячого форуму "Діти змінюють 
світ"

217
04.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

03188/08-36 Лист01-32/408
Про погодження призначення Сенченка В.В.

218
29.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03292/08-45 Лист01-31/647
Про сприяння в проведенні наради

219
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03379/08-20 Лист01-23/653
Про співфінансування за рахунок коштів місцевого 
бюджету

220
10.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

03407/08-37 Лист01-15/0429
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Бичек Т.М.

221
05.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03414/08-20 Лист01-05/0440
Про виділення додаткових коштів та заміну 
головного розпорядника бюджетних коштів

222
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03422/08-32 Лист01-17/0408
Про вирішення питання оренди водного об'єкта та 
земель водного фонду

223
22.04.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

03423/08-36 Лист01-20/0442
Про погодження продовження повноважень 
Степаненко О.М.

224
11.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03406/08-36 Лист41/2016-к
Про погодження продовження повноважень 
Зенкіну Ю.В.

225
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

03315/08-21 Лист01-16/0509
Про надання роз'яснень щодо складання 
адміністративних протоколів

226
05.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03250/08-20 Лист01-20/461
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

227
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03388/08-32 Лист01-20/576
Про надання роз'яснень

228
11.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03254/08-37 Лист01-36/0498
Про нагородження Щербакової Ю.А.

229
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

03252/08-44 Листб/н
Про відшкодування вартості послуг з 
електропостачання

230
06.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03202/08-22 Лист01-11/0300
Про надання інформації щодо автоперевізників

231
27.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ 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

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

03309/08-10 Депутатське звернення01.1-09/199
ДЕПУТАТИ ВАСИЛІВСЬКОЙ РАЙРАДИ
Про виділення коштів

232
06.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

03255/08-24 Лист196
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

233
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ паперовий паперова

03256/08-32 Листб/н
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про отримання дозволів на виготовлення проектів 
землеустрою

234
17.03.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03265/08-45 Лист242/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про направлення документів

235
26.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03310/08-32 Лист01-31/274
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про переукладання договорів оренди землі

236
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03317/08-24 Лист01-21/42
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЛОІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

237
20.04.2016від

№
від 11.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03325/08-45 Лист740/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

238
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03373/08-45 Лист02-01-23/286
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про створення робочої групи

239
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03374/08-45 Лист178
ГІРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про створення робочої групи

240
12.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03391/08-45 Лист0201-29/232
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.03.2016 № 115

241
25.04.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03411/08-24 Лист1136
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про відключення від електропостачання об'єктів 
водозабезпечення

242
13.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

03232/08-36 Лист172/03-17
Про погодження відрядження Яновської Л.І.

243
04.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03260/08-43 Лист317/593/15-Ц
Судова повістка про виклик до суду на 18.05.2016

244
28.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

32



№
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

03336/08-20 Лист06.2-09/203-343
Про стан використання субвенцій

245
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03231/08-41 Лист543/01/14-2016
Про передачу в безоплатне користування 
приміщень

246
29.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03324/08-41 Лист606/01/14-2016
Про передачу в оренду нерухомого майна

247
05.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

03264/08-45 Лист12/2-20/4857
Про державну реєстрацію нормативно-правивих 
актів

248
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03312/08-37 Лист09-13-01/562/20
Про нагородження Сірік Ю.Д. (інші)

249
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

03397/08-45 Лист134/2/01-02-16
Про погодження плану роботи Держслужби

250
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03220/08-38 Лист06-10/103
Про розширене засідання президії облпрофради

251
28.04.2016від

№
від 05.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03413/08-44 Лист152/пр
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13.04.2016 № 160

252
06.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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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

03261/08-43 Лист808/1341/16
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

253
28.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03318/08-43 Лист808/8870/15
Про направлення апеляційної скарги

254
04.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

03327/08-41 Лист10/1/1-760вих-1
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАХІДНОГО 
РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про вжиті заходи щодо встановлення 
місцезнаходження військовослужбовців

255
04.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03351/08-41 Лист2234вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо видачі дозволу  ФОП 
Чмутов Г.І.

256
10.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03353/08-41 Вимога110-0018вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо видачі дозволів ТОВ 
"Укрнасінняпром" та ПП "Форватор"

257
20.04.2016від

№
від 12.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03224/08-41 Лист05/1-525вих-16
Про проведення розрахунку річних та втрати від 
інфляції у зв'язку з порушенням умов договору

258
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03294/08-41 Лист19-2360-16
Про розгляд звернення ГО "Запорізьке міське 
об'єднання сімей загиблих воїнів АТО"

259
04.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03347/08-32 Лист19/676
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної 
ділянки

260
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

03348/08-32 Лист19/677
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної 
ділянки

261
06.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03172/08-41 Лист59/27/294нт
Про конфліктну ситуацію

262
27.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03191/08-49 Лист59/6/2-547дск
Про критичний стан систем аварійного 
енергоживлення ядерних реакторів

263
04.05.2016від

№
від 04.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03238/08-41 Лист26/216нт
Про ВП "Запорізька АЕС"

264
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03372/08-41 Лист59/6/2-595нт
Про надання інформації та копій документів

265
06.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

03204/08-41 Лист10/1/1-26211-15
Про участь у кримінальному провадженні

266
05.05.2016від

№
від 05.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

03230/08-21 Лист11.04-363-1
Про забезпечення приміщенням Регіональної філії 
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

267
22.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

03365/08-47 Лист09/02/03-1495
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

268
05.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03225/08-34 Лист02-6440/161
Про надання інформації щодо виконання 
Протокольного рішення Міжвідомчого 
координаційного штабу

269
05.05.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03326/08-34 Лист02-6385/92
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану комплектування 
Інституту державного управління у сфері  
цивільного захисту слухачами з числа керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, на період з 01.09.2016 по 
31.12.2017"

270
05.05.2016від

№
від 11.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

03293/08-20 Лист21-14/65
Про недоліки при заповненні окремих розподілів 
звіту (ф.1-ДВА)

271
05.05.2016від

№
від 10.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03180/08-22 Лист72-03/19-5-16
Про створення бази даних інвестиційних проектів

272
13.04.2016від

№
від 04.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

03302/08-36 Лист1/15-07-334
Про прийом на навчання

273
29.04.2016від

№
від 10.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03366/08-36 Лист61/10/22-16
Про  визначення Переліку посад працівників,  які 
виконують функції з обслуговування

274
06.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03367/08-36 Лист58/13/22-16
Про Першочергові кроки для впровадження Закону 
України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну 
службу"

275
06.05.2016від

№
від 12.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національний олімпійський комітет України

03241/08-29 Лист270-НК
Про нову редакцію Медичного кодексу 
олімпійського руху

276
27.04.2016від

№
від 06.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

03400/08-44 Лист894/21-4-3
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 24.09.2014 № 744/2014

277
12.05.2016від

№
від 13.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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