
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.05.16 по 20.05.16

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

03575/08-79 Протокол голови ОДА8
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.3  Озерова    Т.Я. (27.05.2016) 
п.4  Озерова    Т.Я. (27.05.2016)
п.5  Мещан        І.В. (30.05.2016)
п.6  Антонов     А.М.(15.06.2016)
п.7  Мещан       І.В.  (21.06.2016)

1
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03438/08-01 Постанова1090-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Розвиток підприємництва в Україні та підтримка 
малого і середнього бізнесу"

2
13.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03439/08-01 Постанова1357-VIII
Про надання згоди на призначення Президентом 
України Луценка Ю.В. на посаду Генерального 
прокурора України

3
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03440/08-01 Закон України1109-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо уточнення правових норм, що 
врегульовують питання визначення категорій осіб, 
які підлягають загальнообов'язковому державному 
пенсійному страхуванню

4
19.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

03441/08-01 Закон України1110-VIII
Про внесення зміни до Закону України "Про 
загальнообов`язкове державне пенсійне 
страхування" щодо необхідного страхового стажу 
для призначення пенсій інвалідам ІІ групи

5
19.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03442/08-01 Закон України1084-VIII
Про внесення змін до ст. 189 Податкового кодексу 
України щодо стимулювання розвитку ринку 
вживаних товарів

6
12.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03443/08-01 Закон України1355-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Генеральної прокуратури 
України

7
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Народні депутати України

03444/08-10 Депутатське звернення728
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання матеріальної допомоги та пільг 
багатодітним родинам Запорізького р-ну області

8
10.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03481/08-10 Депутатське звернення05/16-74
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про  створення гемодіалізного центру в м. 
Енергодар

9
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03482/08-10 Депутатське звернення734
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою

10
12.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03483/08-10 Депутатське звернення739
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про крадіжка обладнання очисних споруд

11
12.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03524/08-10 Депутатське звернення111-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.  (Гугніну Е.А.)
Про виділення коштів з обласного бюджету

12
10.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

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

Інші кореспонденти

03491/08-44 Лист339/9/15-70-19-0
ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДФС
Про надання інформації щодо реєстрації внесків 
іноземного інвестора

13
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03495/08-33 Лист13052016/1
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
ОЗНАЙОМЧА ПОЇЗДКА ДО НІМЕЧЧИНИ 
12-18.06.2016
Про участь у поїздці

14
13.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03497/08-22 ЛистЕЕДН-1005
ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на червень 
2016 р.

15
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03498/08-36 Лист24/05
РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ МАГІСТРІВ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ 04.06.2016
Про участь у зустрічі

16
13.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03502/08-36 Лист03/1-3-14/1-257
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

17
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03543/08-27 Лист351
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про участь у фестивалях

18
28.04.2016від

№
від 18.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03544/08-27 Лист350
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про участь у фестивалях

19
25.04.2016від

№
від 18.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

03545/08-22 Лист176
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про внесення змін до тендерної документації

20
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03556/08-38 Листб/н
БФ "З КРАЙНИ В УКРАЇНУ"
Про сприяння в проведенні заходів

21
18.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03571/08-21 Лист02-09/48
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ВЛАСОВА С.А.
Про списання державного майна

22
16.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03572/08-21 Лист002/05-507
ДОГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
КООРДИНАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З 
ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ"
Про проведення семінарів-тренінгів

23
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03594/08-33 Лист280416/01
INTERNATIONAL INVESTMENT PRTNERS
Про співробітництво

24
20.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03601/08-41 Лист40.3/4813
МАРГАНЕЦЬКЕ ВП НІКОПОЛЬСЬКОГО ВП 
ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВ.ОБЛ.
Про надання інформації щодо аероклубів та 
аеродромів на території області

25
28.04.2016від

№
від 20.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03634/08-24 Лист10/02-16
ДП "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ"
Про оптимізацію діючих тарифів та приведення їх 
до економічно обгрунтованого рівня

26
09.02.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

03430/08-27 Лист27-04/16-384
ГО "ТСЗСУТВМФ "ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС 
"АЗОВ"
Про перейменування вулиць

27
27.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

03508/08-22 Лист3-0195
ВГО "КЛУБ МЕРІВ"
КРУГЛИЙ СТІЛ 23.05.2016
Про участь у круглому столі

28
04.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03554/08-38 Лист15477
МПО "МІЖНАРОДНА ЛІГА ЗАХИСТУ ПРАВ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про соціально-правовий проект "Діалог народу і 
влади та протидія корупції"

29
29.04.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03558/08-38 Лист14
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 05.10.2015 № 570/2015

30
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03595/08-38 Лист30-05/2016-2
ГО "ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
27-28.05.2016
Про участь у конференції

31
11.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства, консульства

03636/08-13 Лист83-16/793
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩА В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 28.05.2016

32
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

03512/08-43 Лист808/1036/16-29
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 24.05.2016

33
06.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03513/08-43 Лист804/16485/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про залишення позовної заяви без розгляду

34
13.04.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

03529/08-43 Лист808/8870/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 08.06.2016

35
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03435/08-09 Доручення16024/1/1-16
(В.Гройсман) Про результати аудиту видатків на 
допомогу малозабезпеченим сім'ям

36
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03436/08-09 Доручення16537/1/1-16
(В.Кириленко) Про підготовку Державної  доповіді 
ВРУ, Президенту України щодо становища молоді 
в Україні

37
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03437/08-04 Протокол селекторної 
наради

17370/0/1-16
(В.Гройсман) Протокол селекторної наради від 
11.05.2016

38
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03476/08-03 Постанова329
Про внесення змін до Регламенту КМУ

39
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03517/08-09 Доручення17665/0/1-16
(В.Гройсман) Про впровадження Закону України 
"Про державну службу"

40
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03518/08-09 Доручення8056/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення ПП 
"Таможенка"

41
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03519/08-09 Доручення8053/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернень ГО 
"Інвалідів-осіб з пересадженими органами "Надія 
на життя"

42
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Охорона здоров'я 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

03520/08-09 Доручення7997/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення ТОВ 
"Базовий Азовський рибопереробний комплекс"

43
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03562/08-09 Доручення16680/1/1-16
(Г.Зубко) Про удосконалення механізму 
фінансування регіонального розвитку

44
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03563/08-09 Доручення17329/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Тернопольської 
облорганізації Всеукраїнського товариства 
політичних в'язнів і репресованих

45
16.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03564/08-09 Доручення8153/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Українського 
пелетного союзу

46
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03582/08-49 Доручення586/1/1-16-ДСК
(В.Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (02-08.05.2016)

47
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03583/08-49 Доручення588/1/1-16-ДСК
(В.Кістіон) Про забезпечення стабільного 
енергоживлення ядерних реакторів атомної станції

48
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ паперовий паперова

03612/08-09 Доручення17509/1/1-16
(В.Кістіон) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про повернення цілісного майнового комплексу 
ДП "Аеропорт Бердянськ" до державної власності

49
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03613/08-09 Доручення1800/0/1-16
(В.Гройсман) Про посилення габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів та забезпечення 
інспекторів Укртрансбезпеки фіксуючими засобами

50
18.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03614/08-09 Доручення16081/1/1-16
(В.Кістіон) Про ситуацію на ПрАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод"

51
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03615/08-09 Доручення8269/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд зверненн ГО 
"Інвалідів-осіб з пересадженими органами "Надія 
на життя" (разом із № 03519/08-09 (2016) 

52
18.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03616/08-16 Лист19-17/465
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних (Давтян Д.О.)

53
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03617/08-16 Лист19-17/466
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних (Борисов Б.М.)

54
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03618/08-16 Лист19-17/467
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних (Бойко З.М.)

55
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03486/08-23 Лист37-20-11/6863
Про застосування пестицидів та агрохімікатів

56
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03526/08-23 Лист37-13-1-11/7201
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ 24.05.2016
Про участь у конференції

57
18.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03591/08-23 Лист37-21-4-11/7282
Про затвердження складу конкурсної комісії

58
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

03620/08-49 Лист7050/03/27-2016
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку організації взаємодії 
уповноважених органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з припинення масових 
заворушень"

59
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Правові питання 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

Міністерство екології та природних ресурсів

03431/08-32 Лист5/1-5/4423
СПІЛЬНА ЗУСТРІЧ 18.05.2016
По участь  у зустрічі

60
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03458/08-21 Лист3622-05/13651-0
Про організацію надання адміністративних послуг

61
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

03457/08-35 Лист22/1-13-16
Про участь у консультаціях

62
28.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

03619/08-49 Лист640/14-994-105д
Про позицію України стосовно Тайваню

63
18.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03635/08-33 Лист51/17-200-1993
Про збір заявок на фінансування проектів

64
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03456/08-29 Лист4365/5.1
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2020 року"

65
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03639/08-29 Лист4607/9.1
ЗАСІДАННЯ ОРГКОМІТЕТУ 27.05.2016
Про участь у засіданні

66
20.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

03446/08-49 Лист220/93/дск
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Деякі питання військово-транспортного 
обов`язку"

67
07.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03448/08-44 Лист220/4323
Про надання проектно-кошторисної та технічної 
документації

68
10.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03567/08-26 Лист1/9-248
При приведення даних щодо мережі дошкільних 
навчальних закладів у відповідність до 
законодавства

69
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03450/08-37 Лист11.02-16/81/1131
Про нагородження Недельської СМ.

70
06.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03459/08-28 Лист3.28/9674
Про належне надання медичної допомоги 
ветеранам війни та учасникам АТО

71
18.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03521/08-28 Лист06.23-16/627/604
Про надання переліку необхідного медичного 
обладнання

72
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03432/08-19 Лист7/19-5626
НАРАДА 17.05.2016
Про участь у нараді

73
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03433/08-24 Лист7/10-5693
Про надання інформації щодо процедури 
встановлення НКРЕКП тарифів на комунальні 
послуги

74
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03454/08-24 Лист7/9-5679
Про надання інформації щодо  скорочення та 
заміщення споживання природного газу

75
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03455/08-24 Лист7/10-5682
Про лист-роз'яснення Мінрегіону від 03.02.2016 № 
7/10-1070

76
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03461/08-24 Лист7/17-5430
Про Протокол розширеного виїзного кущового 
засідання від 21.04.2016

77
06.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03462/08-36 Лист7/21-4897
Про надання кандидатури на посаду директора ДП 
"Запоріжжякомунекологія"

78
25.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03465/08-24 Лист7/10-5742
Про надання переліку підприємств комунальної 
теплоенергетики, водопостачання та 
водовідведення яким на підставі судових рішень 
накладено арешт на поточні рахунки

79
16.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03467/08-24 Лист7/15-5161
Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України

80
29.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03468/08-24 Лист7/15-4830
Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 2016 
року

81
25.04.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03490/08-24 Лист7/17-4779
Про професійну атестацію інженерів технічного 
нагляду

82
22.04.2016від

№
від 17.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03522/08-45 Лист7/13-5808
Про створення конкурсної комісії

83
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03568/08-24 Лист7/9-5816
Про відключення від мереж централізованого 
опалення та гарячого водопостачання житлових 
будинків

84
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03464/08-35 Лист6718/0/14-16/081
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

85
10.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ 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

03466/08-46 Лист6782/0/14-16/081
Про надання пропозицій щодо забезпечення 
житлом громадян пільгових категорій

86
11.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03469/08-35 Лист6688/0/14-16/081
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів 

87
10.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03470/08-29 Лист6680/0/14-16/59
Про наказ Мінсоцполітики від 25.03.2016 № 287

88
10.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03474/08-35 Лист6958/1/14-16/014
Про надання повноважень на необмежений доступ

89
16.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03525/08-35 Лист6957/0/14-16/172
Про проведення медичного огляду учасників АТО

90
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03530/08-29 Лист7013/0/14-16/115
Про проведення Конкурсу

91
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03574/08-35 Лист7128/0/14-16/014
КОНФЕРЕНЦІЯ 23-24.05.2016
Про участь у конференції

92
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03480/08-20 Лист31-29020-09-21/
Про надання інформації щодо рішень стосовно 
окремих випадків призначення субсидій

93
05.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03487/08-20 Лист31-05110-20-21/
НАРАДА 18-19.05.2016
Про участь у нараді

94
06.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

03488/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо ситуації з виплатою 
відпускних та коштів на оздоровлення 
педагогічним працівникам

95
10.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

03475/08-41 Лист12.2-14/557
Про надання повноважень на необмежений доступ

96
16.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03573/08-41 Лист12.2-14/564
Про надання інформації щодо осіб, які 
перебувають в місцях несвободи

97
19.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03501/08-41 Лист01-2960/30
Про виділення працівників поліції для охорони 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

98
06.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03542/08-37 Лист01-298/23
Про нагородження Трофимова В.А.

99
10.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком

03597/08-24 Лист09/09-468
Про виконання будівельних робіт

100
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

03452/08-20 Лист01/02-13/02955
Про збільшення обсягів субвенцій

101
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03492/08-21 Лист06/02-29/02692
Про передачу до комунальної власності міста 
будинку по вул. Автобусній, 3

102
13.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

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

03570/08-37 Лист01/02-28/03058
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Биковій А.В. (інші)

103
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03628/08-37 Лист01/02-16/03125
Про нагородження Мельника П.К. (інші)

104
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03557/08-22 Лист02-27/320-4
Про надання інформації щодо автоперевізників

105
23.04.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03592/08-20 Лист02-12/381-1
Про виділення додаткових коштів

106
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

03511/08-27 Лист558/02-01-15
Про перейменування вулиць

107
12.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Приморський міськвиконком

03610/08-24 Лист01-28/741
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

108
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

03606/08-28 Лист1419/21-15
Про утримання в 2016 році КУ Токмацька ЦРЛ

109
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

03565/08-10 Депутатське звернення257
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПРІТ В.І. 
(Гугніну Е.А.)
Про виділення коштів

110
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

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

Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

03577/08-45 Лист02-01-17/1295
Про розгляд проектної заявки

111
16.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

03484/08-17 Лист01-26/0797
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
18.05.2016
Про участь у засіданні

112
16.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03515/08-17 Лист156
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 16.05.2016

113
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03578/08-17 Лист2166/01-11
Про лист ПАТ "Бердянське племоб'єднання"

114
13.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03449/08-10 Депутатське звернення37
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА (Бойко З.М.)
Про Програму захисту населення Запорізької 
області від впливу іонізуючого випромінювання на 
2011-2015 роки

115
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

03531/08-37 Лист125-209
Про нагородження Звєрєва В.Ф.

116
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03532/08-37 Лист125-205
Про нагородження Редька С.В.

117
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03533/08-37 Лист125-207
Про нагородження Левіна Б.А.

118
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03534/08-37 Лист125-211
Про нагородження Каптюха В.П.

119
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

03605/08-32 Лист15-5/74/64
Про надання роз'снень

120
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

03494/08-44 Лист3285
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про надання допомоги в виконанні ремонтних 
робіт

121
16.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

03626/08-35 Лист119
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

122
20.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03463/08-22 ЛистДНМІ-02/51/124
НАРАДА 18.05.2016
Про участь у нараді

123
16.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03561/08-34 Листб/н
ТОВ "МІТК"
Про підтримку програмного комплексу для 
масового оповіщення

124
19.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03608/08-32 Лист01/170
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

125
18.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

03621/08-22 Лист31-93
ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про перейменування підприємства

126
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03643/08-32 Лист9
ТОВ "ВО "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Про розірвання договору суборенди земельної 
ділянки з "НВО "Рибний дім" 

127
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03644/08-45 Лист17/05/16/1
ТОВ "МІСЬКІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про надання копій документів

128
17.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Інші кореспонденти

03473/08-18 Лист156
ПП "МОГУЧИЙ"
Про вирішення конфліктної ситуації

129
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03506/08-22 Лист25-22/25-597
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у роботі комісії при видачі дозволів на 
функціонування тимчасових електроустановок

130
29.04.2016від

№
від 17.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03538/08-37 Лист680
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Буга Д.А.

131
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03539/08-37 Лист679
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Басова П.В.

132
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03540/08-37 Лист678
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Шаповала С.Д. (інші)

133
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03541/08-37 Лист677
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Ніконенка О.С.

134
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03548/08-45 Лист46
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про надання інформації

135
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03598/08-20 Лист115/9/08-22-17
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОР.ОБЛ.
Про безхазяйне майно

136
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03607/08-23 Лист240
РОЗІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
Про скасування постанови КМУ від 30.12.2016 № 
1156

137
18.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03609/08-32 Лист62
ПП "ФІРМА "ДІНАС"
Про форму власності земельної ділянки

138
17.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03551/08-24 Лист08/2222
Про недопущення відключення об'єктів 
водопостачання від електропостачання

139
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03471/08-37 Лист30
ГО "АВТО-МОТО КЛУБ "ФАЕТОН"
Про нагородження Позняка Д.Ю.

140
10.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03536/08-38 Лист04/05
БО "ХРАМ"
Про надання кандидатури до складу 
Координаційної ради

141
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03537/08-38 Лист35
ГО "МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ"
Про надання кандидатури до складу 
Координаційної ради

142
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03546/08-22 Лист03-16
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ СЛУЖБІ АВТОДОРІГ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Про проблеми в дорожній галузі

143
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03593/08-20 Лист36
ЗОГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про надання щомісячної фінансової допомоги 
спортсменам

144
16.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

03472/08-43 Ухвала335/5088/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙСУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ 
Про вилучення документів

145
13.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

03553/08-32 Листб/н
КЗ "БІЛОРЕЦЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ"
Про оренду земельної ділянки

146
12.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03645/08-15 Лист09-07/202
(Н.Анненкова) Про надання інформації

147
20.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

03451/08-24 Лист01-30/657
Про відключення від електроенергії об'єктів 
соціальної сфери району

148
11.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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03485/08-41 Лист01-51/663
Про патрулювання Степногірської селищної ради

149
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03590/08-24 Лист01-30/696
Про  відключення об'єктів водопостачання від 
електропостачання

150
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03640/08-36 Лист01-46/700
Про погодження продовження повноважень 
Зайцеву В.І.

151
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03641/08-36 Лист01-46/701
Про погодження продовження повноважень 
Устеменку О.В.

152
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

03642/08-36 Лист088/01-15
Про погодження продовження повноважень 
Гришаєвій Л.С.

153
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03477/08-20 Лист01-01-13/0346
Про виділення коштів з обласного бюджету

154
10.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03478/08-22 Лист01-01-17/0347
Про ремонт автомобільних доріг державного 
значення

155
10.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03479/08-23 Лист01-01-16/0361
Про надання сприяння в реалізації овочевої 
продукції

156
16.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

03569/08-36 Лист01-16/0553
Про погодження звільнення Куриленка Є.В.

157
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03576/08-20 Лист03-12/0284
Про співфінансування 

158
12.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

03429/08-36 Лист01-01-16/0475
Про погодження звільнення Качан А.В.

159
16.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03624/08-20 Лист01-01-16/0476
Про співфінансування з районного бюджету

160
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03560/08-36 Лист01-24/489
Про погодження звільнення Білоус С.В.

161
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03600/08-20 Лист01-20/467
Про фінансування іншої субвенції

162
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03603/08-20 Лист01-20/466
Про фінансування іншої субвенції

163
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03599/08-20 Лист01-15/580
Про виділення субвенції зі спеціального фонду 
районного бюджету

164
12.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03633/08-32 Лист01-20/576
Про проведення спільної наради

165
11.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

03500/08-36 Лист01-11/0250
Про погодження продовження повноважень 
Філіповичу В.В.

166
06.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03622/08-35 Лист01-10/0254
Про погашення заборгованості із заробітної праці 
працівникам Розівського ЕЦВ КП "Водоканал" 
ЗОР

167
11.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03623/08-44 Лист01-13/0249
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію блокпостом

168
05.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03625/08-32 Лист61-35/0521
Про встановлення розміру орендної плати

169
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

03585/08-18 Лист01.1-16/217
Про проведення економічної акції 26.05.2016

170
19.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03596/08-20 Лист01.1-09/210
Про виділення коштів з обласного бюджету

171
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

03493/08-18 Лист0451
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про дії посадових осіб Мелітопольського відділу 
національної поліції

172
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03507/08-45 Листб/н
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання проектних заявок

173
17.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03579/08-24 Лист518
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

174
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03586/08-24 Лист434
СМИРНОВСЬКА 
СІЛЬРАДАКУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

175
04.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03588/08-24 Лист01-31/240
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

176
16.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03604/08-24 Лист348
НОВЕНСЬКА СІЛЬРАДА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

177
11.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03629/08-24 Лист466
СМИРНОВСЬКА 
СІЛЬРАДАКУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

178
17.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03630/08-24 Лист465
СМИРНОВСЬКА 
СІЛЬРАДАКУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

179
17.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03631/08-24 Лист01-31/240
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

180
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
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Форма зберігання 
документа

03632/08-24 Лист01-31/240
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

181
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03638/08-24 Лист1160
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення відключення об'єктів 
водопостачання від електропостачання

182
20.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

03496/08-21 Лист02.1-26/04.3/554
Про надання приміщення 23.05.2016

183
17.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03447/08-41 Лист61
Про перейменування вулиці

184
10.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03566/08-41 Лист5197/6/7-2016
Про надання інформації щодо погодження проектів 
землеустрою

185
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

03547/08-36 Лист12/5-19/5042
Про надання інформації щодо юридичних служб

186
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03552/08-21 Лист13-19/5160
КРУГЛИЙ СТІЛ
Про участь у круглому столі

187
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03514/08-43 Ухвала908/824/16
Про зобов'язання передати документи

188
27.04.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

03509/08-23 Лист116/01-15
Про наявні обсяги цукру

189
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03510/08-23 Лист117/01-15
Про наявні обсяги зерна

190
11.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

03555/08-22 ЛистН-21/242
Про погашення заборгованості за отримані 
телекомунікаційні послуги пільговим категоріям 
громадян

191
10.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03589/08-35 Лист02-12/116
Про закінчення терміну дії Територіальної угоди

192
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03453/08-44 Лист167/пр
Про внесення змін до рішення облради від 
25.02.2016 № 9

193
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03504/08-44 Лист170/пр
Про активізацію роботи по розшуку, затриманню і 
доставці до призовних дільниць громадян, які 
ухиляються від виконання військового обов'язку

194
16.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03584/08-43 Лист808/1509/16
Про відкриття провадження у справі

195
16.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03627/08-43 Лист808/1334/16
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

196
16.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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03549/08-22 Лист25-22/25-660
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про технологічні порушення при проходженні  
опалювального періоду 2015-2016 років

197
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03550/08-22 Лист25-22/25-656
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про організацію підготовки до опалювального 
періоду 2016-2017 років

198
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура

03460/08-41 Лист1.2-р
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА 
Про розгляд звернення Дніпропетровської обласної 
дитячої правозахисної спілки "Допоможемо дітям"

199
11.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03587/08-41 Лист33301ВИХ-16
Про отримання інформації з Департаменту екології 
та прирождних ресурсів

200
17.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03434/08-41 Лист05/1-538вих-16
Про розпорядження голови 
Кам'янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
22.02.2016 № 49

201
12.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ паперовий паперова

03523/08-41 Лист05/1-2367-16
Про розгляд звернень ГО "Інвалідів-осіб з 
пересадженими органами "Надія на життя" та 
"Шляхи до життя"

202
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

03505/08-21 Лист2301/03-5785
Про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця 
проживання іноземців та осіб без громадянства

203
28.04.2016від

№
від 17.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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03503/08-41 Лист2000/39/107/01-1
Про надання інформації щодо фінансування сфери 
охорони здоров'я області

204
12.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03580/08-41 Лист59/6/1-636НТ
Про надання інформації щодо взяття на облік 
внутрішньо переміщених осіб

205
18.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03581/08-41 Лист59/6/1-610нт
Про надання інформації щодо сфери охорони 
здоров'я регіону

206
13.05.2016від

№
від 19.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03445/08-39 Постанова114
Про зміни у складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

207
13.05.2016від

№
від 16.05.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція навчальних закладів України

03528/08-26 Лист01-21/779
Про надання інформації щодо позашкільних 
навчальних закладах усіх форм підпорядкування

208
16.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

03611/08-28 Лист04.01-07/481-1
Про підготовку дитячих закладів  оздоровлення та 
відпочинк дітей до оздоровчої кампанії у 2016 році

209
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03602/08-34 Лист02-6788/162
Про надання пропозицій до законопроекту

210
13.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів
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03527/08-29 Лист15-1-2-6/2212
Про підготовку до проведення оздоровчої компанії 
дітей

211
17.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

03516/08-35 Лист5255/2/4.4-ДП-1
Про надання інформації для підготовки 
національної доповіді Уряду України щодо 
реалізації положень пунктів 1-4 статті 3 "Право на 
безпечні та здорові умови праці"

212
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

03499/08-22 Лист978/1/7.2-12
Про застосування тимчасових обмежень руху 
великовагового автомобільного транспорту

213
10.05.2016від

№
від 17.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03535/08-22 Лист80-01/18/5-16
Про надання інформації щодо потенційних 
проектів заміщення газу альтернативними видами 
палива у сфері комбінованого виробництва 
теплової та електроенергії

214
11.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03559/08-22 Лист84-01/17/5-16
Про впровадження заходів з підвищення 
енергоефективності у паливно-енергетичному 
комплексі та комунальній теплоенергетиці

215
13.05.2016від

№
від 18.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

03489/08-22 Лист4130/16.1.1/4-16
Про забезпечення обліку природного газу у 
населення

216
26.04.2016від

№
від 17.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

03637/08-33 Лист3703/24.0-7.2
ВИСТАВКА 27.05.2016
Про участь у виставці

217
19.05.2016від

№
від 20.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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