
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.05.16 по 27.05.16

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
Заступники голови ОДА

03648/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Еделя М.Г.

1
23.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03777/08-37 Листб/н
БОРИСОВ Б.М.
Про нагородження колективу ТОВ "Агрохімсервіс"

2
25.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03778/08-37 Листб/н
БОРИСОВ Б.М.
Про нагородження колективу ВСП "Ногайський 
коледж Таврійського ДАТУ"

3
25.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03817/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Елькінсона В.А.

4
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03664/08-01 Закон України1114-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем 
проживання яких є територія проведення АТО

5
19.04.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03665/08-01 Закон України1347-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Транскордонне співробітництво як чинник 
євроінтеграційних процесів України"

6
11.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

03666/08-01 Постанова1348-VIII
Про Звернення ВРУ до ООН, Європейського 
парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї НАТО, світових лідерів 
та всіх членів міжнародного співробітництва щодо 
вшанування жертв геноциду кримськотатарського 
народу та засудження порушень РФ прав і свобод 
кримськотатарського народу

7
11.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03667/08-01 Постанова1353-VIII
Про перейменування деяких населених пунктів

8
12.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03668/08-01 Постанова1352-VIII
Про перейменування деяких населених пунктів та 
районів АР Крим та м.Севастополя

9
12.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03669/08-01 Постанова1351-VIII
Про перейменування деяких населених пунктів та 
районів на тимчасово окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей

10
12.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03670/08-01 Закон України1339-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи"  щодо 
усунення дискримінаційного ставлення до 
громадян, які брали участь у ліквідації наслідків 
інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та 
військових навчаннях із застосуванням ядерної 
зброї

11
21.04.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03715/08-14 Лист04-17/15-567(12
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 08.06.2016
Про участь у слуханнях

12
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Народні депутати України

2



№
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03704/08-10 Депутатське звернення663
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Столярової Т.О. щодо 
надання матеріальної допомоги

13
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03705/08-10 Депутатське звернення661
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Петренко О.О. щодо 
надання матеріальної допомоги

14
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03706/08-10 Депутатське звернення667
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Михайлик З.В. щодо 
надання матеріальної допомоги

15
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03707/08-10 Депутатське звернення641
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Дмитрієва О.Г. щодо 
надання матеріальної допомоги

16
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03708/08-10 Депутатське звернення659
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Петренко В.О. щодо 
надання матеріальної допомоги

17
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03709/08-10 Депутатське звернення665
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Соколовського І.А. щодо 
надання матеріальної допомоги

18
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03710/08-10 Депутатське звернення657
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Міщенко А.В. щодо 
надання матеріальної допомоги

19
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03711/08-10 Депутатське звернення651
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Косенко Л.І. щодо надання 
матеріальної допомоги

20
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
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03712/08-10 Депутатське звернення754
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про забезпечення мешканців Гуляйпільського 
району транспортним сполученням

21
18.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03713/08-10 Депутатське звернення747
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо кількості ставків, які 
розташовані на території Московської сільради 
Вільнянського р-ну

22
17.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03717/08-10 Депутатське звернення107-05/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання інформації 

23
18.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03720/08-10 Депутатське звернення756
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів 

24
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03779/08-10 Депутатське звернення187/02-08-6661
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Дзидзян В.Р. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

25
25.04.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03780/08-10 Депутатське звернення187/02-08-6582
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Федан Н.Б. та інших  щодо 
виділення земельної ділянки

26
07.04.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

03759/08-28 Лист1/919
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
14-15.06.2016
Про участь у конференції

27
19.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03680/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР 29.05-02.07.2016
Про участь у семінарі

28
23.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

03768/08-32 Листб/н
АФОНЧЕНКО Д.А.
Про відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража

29
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03769/08-32 Листб/н
АФОНЧЕНКО А.С.
Про відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража

30
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03770/08-32 Листб/н
АФОНЧЕНКО О.Л.
Про відведення земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража

31
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03693/08-43 Адвокатський запит100
АДВОКАТ КІЛЬДЮШКИН О.В.
Про надання довідки

32
24.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03722/08-29 ЛистТВ/88
ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ
Про сприяння в проведенні Кубку України з 
волейболу пляжного

33
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03742/08-24 Лист20/05-02
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ"
Про організацію співпраці в сфері ЖКГ

34
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03765/08-33 Лист82-3
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про результати аналізу стану інвестиційної 
діяльності у Вінницькій, Запорізькій, 
Івано-Франківській та Полтавській областях

35
16.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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03804/08-38 Лист38/05
ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНА СТУДІЯ 
ІНВАЛІДІВ "ДОБРОБУТ ТА ЗЛАГОДА"
Про сприяння в проведенні виставки для дітей 
загальноосвітніх навчальних закладів

36
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03652/08-09 Доручення8364/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення садівничого 
товариства "Ромашка"

37
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03653/08-09 Доручення35010/27/1-14
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо стану 
виконання Постанови ВРУ від 02.09.2014 № 
1674-VII

38
17.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03654/08-09 Доручення8430/0/2-16
(О.Саєнко) СЕМІНАР 10.06.2016
Про участь у семінарі

39
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03655/08-09 Доручення8411/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд листа Асоціації 
підриємств будівництва та ЖКГ України

40
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03656/08-09 Доручення16971/1/1-16
(С.Кубів) Про витрачання коштів резервного фонду 
державного бюджету у 2015 році

41
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03657/08-09 Доручення17193/1-16
(В.Гройсман) Про внесення змін до типового 
договору щодо постачання електричної енергії

42
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03658/08-09 Доручення17587/4/1-16
(В.Гройсман) Про фінансування лісогосподарських 
підприємств у 2016 році

43
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

03659/08-09 Доручення17381/1/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у квітні 2016 року

44
18.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03698/08-16 Лист13982/2/1-16
(В.Кістіон) НАРАДА 25.05.2016
Про участь у нараді з питань будівництва 
автомагістралі через р. Дніпро

45
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03751/08-04 Протокол наради 
(засідання)

18615/0/1-16
(Г.Зубко) Про забезпечення розрахунків 
підприємств комунальної теплоенергетики за 
використаний природний газ і стан фінансування 
пільг та житлових субсидій

46
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03752/08-09 Доручення15545/1-16
(Г.Зубко) Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів щодо надання пільг та 
субсидій населенню

47
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03753/08-09 Доручення17159/1/1-16
(Г.Зубко) Про фінансування робіт з оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні 
ділянки

48
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03786/08-09 Доручення18037/1/1-16
(В.Гройсман) Про надання матеріалів до 
парламентських слухань на тему: "Транскордонне 
співробітництво як чинник євроінтеграційних 
процесів України"

49
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03787/08-09 Доручення18664/1/1-16
(П.Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про забезпечення стаціонарними лікарняними 
ліжками  у розрахунку на 10 тис.  населення

50
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ 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

03825/08-09 Доручення16769/1/1-16
(В.Гройсман) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Про реформу охорони здоров`я в 
Україні"

51
25.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03838/08-16 Лист41-В-013039/08
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про звернення жителів с. Заповітне 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну щодо володіння 
земельними паями

52
25.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03716/08-23 Лист37-13-7-11/7371
АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА 8-11.06.2016
Про участь у виставці

53
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03790/08-32 Лист5/1-8/4646-16
Про відзначення 17.06.2016 Всесвітнього дня 
боротьби з опустелюванням та посухами

54
19.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03813/08-32 Лист5/1-9/4672-16
Про надання інформації щодо виконання Указів 
Президента України щодо розвитку 
природно-заповідного фонду

55
20.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03689/08-33 Лист3901-05/14524-0
Про надання інформації щодо виконання Плану 
популяризації інвестиційних переваг України

56
18.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03697/08-33 Лист3901-05/14625-0
Про надання уповноваженої особи для здійснення 
супроводу інвесторів

57
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03784/08-33 Лист3902-08/15350-0
Про проведення державної експертизи 
інвестиційних проектів

58
24.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

03810/08-33 Лист4314-05/15603-0
Про започаткування співробітництва з Державою 
Катар

59
25.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03736/08-37 Лист2756/10/14-16
Про нагородження Глушакова І.О.

60
17.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03782/08-22 Лист2938/25/14-16
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
з місцевих бюджетів всіх рівнів для проведення 
робіт з будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного ремонтів на автодорогах загального 
користування

61
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03800/08-22 Лист2961/12/14-16
Про надання техніко-економічного обгрунтування 
пілотного проекту "Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя"

62
26.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

03802/08-27 Лист1764/4/13-16
Про План спільних заходів Мінкультури та ВМГО 
"Серце до серця" на 2016-2021 роки

63
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03691/08-29 Лист4610/3.3
Про розгляд звіту щодо виконання Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" на 
2009-2015 роки

64
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ паперовий паперова

03692/08-29 Лист4597/3.2
Про проведення національного молодіжного 
відеофестивалю

65
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03745/08-29 Лист4528/3.1
Про проведення 15-18.09.2015 Міжнародного 
фестивалю дитячо-молодіжної творчості "Веселка 
миру"

66
19.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

03754/08-29 Лист4643/16
Про сприяння в проведенні Міжнародного форуму 
"Нащадки вільних"

67
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

03678/08-44 Лист303/2/8-464
Про забезпечення енергоживлення військової 
частини А1319

68
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03649/08-33 Лист7/12-5913
Про інтенсифікацію українсько-канадського 
співробітництва

69
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03650/08-33 Лист7-12-5912
Про інтенсифікацію українсько-іранського 
співробітництва

70
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03651/08-33 Лист7/12-5911
Про інтенсифікацію українсько-американського 
співробітництва

71
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03673/08-24 Лист7/9-5936
Про надання інформації щодо питної води та 
питного водопостачання

72
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03686/08-24 Лист7/11-5542
Про надання інформації щодо підготовки пляжів 
для масового відпочинку населення

73
10.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03687/08-34 Лист7/11-5541
Про надання інформації щодо заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню пожеж 

74
10.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03701/08-19 Лист7/31-6017
Про надання кандидатури до складу Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку

75
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03756/08-46 Лист7/9-6101
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу відповідального за ведення Реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов

76
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03801/08-19 Лист7/31-6162
Про надання інформації щодо виконання постанови 
КМУ від 11.11.2016 № 932

77
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03805/08-24 Лист7/10-6186
Про компенсацію втрат підприємств 
теплопостачання

78
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03811/08-24 Лист7/9-6199
Про надання оновленої інформаії щодо структури 
облдержадміністрації

79
26.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03679/08-35 Лист2700/0/10-16/021
Про надання пропозицій до проекту Комплексного 
плану заходів щодо державного регулювання 
зайнятості населення

80
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03695/08-30 Лист1799/1/5/16-зв
Про призначення Зеніній С.В. державної допомоги 
на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

81
11.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03719/08-35 Лист7021/2/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

82
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03776/08-35 Лист7183/0/14-16/13
Про розгляд проекту нової редакції Випуску 80 
"Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників

83
19.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03816/08-30 Лист7127/0/14-16/57
Про Методичні рекомендації щодо застосування 
законодавства з питань представництва інтересів 
дітей без супроводу батьків або осіб, які їх 
замінюють

84
18.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03839/08-35 Лист7678/0/14-16/13
Про погодження проекту постанови КМУ "Питання 
оплати праці працівників центрів по нарахуванню 
та здійсненню соціальних виплат"

85
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03735/08-20 Лист31-07010-04-8/1
Про формування показників бюджету на 2017 рік

86
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03809/08-20 Лист31-04110-09-9/1
Про надання інформації щодо зміни структури та 
змісту бюджетних програм

87
24.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

03724/08-34 Лист01-01-47/2043
Про перенесення командно-штабного навчання

88
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03830/08-20 Лист02-12/380-4
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реалізацію проекту "Реконструкція каналізаційного 
колектору по вул.Гетьманській м. Мелітополь 
Запорізької обл."

89
17.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03837/08-23 Лист01-3421/44
Про надання дозволу на меліоративний відлов риби

90
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03818/08-27 Лист601/02-01-15
Про перейменування вулиць

91
20.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

03694/08-20 Лист31-29020-09-21/
Про надання інформації щодо виплати усіх видів 
соціальних допомог, пільг, субсидій. інших виплат

92
13.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Депутат міської ради

03714/08-10 Депутатське звернення01-3187/40
ДЕПУТАТИ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про звернення до Президента України та КМУ 
щодо забезпечення фінансування 
професійно-технічної освіти

93
18.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

03746/08-10 Депутатське звернення01/09-486
ДЕПУТАТИ ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про виділення коштів для виконання будівельних 
робіт об'єкту "Реконструкція магістрального 
водоводу м. Дніпрорудне Запорізької обл."

94
19.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03755/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про створення робочої групи щодо фінансування 
БК "Запоріжжя"

95
25.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03785/08-10 Депутатське звернення25/05-1
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про незаконне використання земель на території 
Таврійської сільради Веселівського р-ну

96
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13
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03789/08-10 Депутатське звернення02
ДОР ДУДКА В.І.
Про звернення мешканців Михайлівської селищної 
ради Михайлівського р-ну щодо реалізації їх права 
власності на землю шляхом приватизації земельних 
ділянок

97
19.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

03682/08-17 Лист71/01-70/ПІ
Про надання інформації щодо відділення коштів на 
діяльність депутатів Запорізької облради

98
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03699/08-17 Розпорядження60-р
Про скликання п'ятої сесії Запорізької обласної 
ради сьомого скликання

99
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03723/08-17 Лист1938/01-13
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
виконання рішень Запорізького окружного 
адміністративного суду

100
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03828/08-17 Лист01-26/0867
Про функціонування КЗ "Госпіталь ветеранів 
війни" ЗОР

101
26.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03843/08-17 Лист01-26/0879
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
30.05.2016
Про участь у засіданні

102
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжсталь"

03749/08-32 Лист11/2034094
Про розірвання договору  оренди землі

103
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

03728/08-37 Лист32-5063
Про нагородження Зернова Ю.М. (інші)

104
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Військові частини

03758/08-44 Лист1729
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про передачу виготовленого командного блоку та 
безпілотного апарату

105
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03814/08-44 Лист411
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3840
Про сприяння в організації екскурсії до музею 
техніки "Фаэтон"

106
20.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03842/08-44 Лист1145
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення виконання Указу Президента 
України щодо надання шефської допомоги 
військовим частинам

107
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03725/08-22 Лист24
ТОВ "ХОРТМЕТ"
Про проведення обстеження земельної ділянки

108
24.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03764/08-22 Лист2/47-78
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ І КОМПАНІЯ"
Про повернення зайве сплачених митних платежів

109
18.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03819/08-24 Лист7
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТМЕЛІТОПОЛЬ"
Про отримання ліцензії з постачання теплової 
енергії

110
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03646/08-26 Лист14
ДНЗ "РОМАШКА"
Про виділення коштів з обласного бюджету

111
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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03684/08-39 Листб/н
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ 
ІНІЦІАТИВ
ПУБЛІЧНА ДИСКУСІЯ 02.06.2016
Про участь у дискусії

112
23.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03721/08-41 Лист510/41/32/01-201
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У 
М.ЗАПОРІЖЖІ 
Про виділення коштів обласним благодійним 
фондом

113
24.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03737/08-27 Листб/н
ФОП СОРОКІН О.М.
Про надання дозволу на встановлення рекламного 
щита

114
24.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03741/08-20 Лист962
ДП "ЗНДПІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про сприяння щодо зняття арешту на майно та 
рахунки підприємства

115
24.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03796/08-32 Лист01/05/16
ФГ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ СТЕП"
Про проведення перевірки земельних ділянок щодо 
законності їх землекористування 

116
23.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03829/08-37 Лист351
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ НТКУ
Про нагородження Полєшко А.В. (інші)

117
26.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03834/08-41 Лист2516/70-2016
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо видачі ліцензії 
Скрипці С.В.

118
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03726/08-22 Лист08/2252
Про недопущення відключення об'єктів 
водопостачання від електропостачання

119
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16
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03771/08-24 Лист07/2268
Про надання фінансової підтримки підприємству

120
20.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03647/08-44 Лист20/05-01
"УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЗВИЧАЙ - 
НАРОДНА САМООБОРОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання благодійної допомоги

121
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03677/08-38 Лист20/16
ОБО "ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про сприяння в проведенні будівельних робіт

122
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03729/08-37 Лист21/05-16
ЗООГ "СОЮЗВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про нагородження Вітвіцького С.А.

123
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03730/08-22 Лист103
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
АВІАЦІЙНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Про Запорізький центр льотної підготовки імені 
маршала авіації А.І.Покришкіна

124
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03731/08-38 Лист14
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СІМЕЙ 
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО
Про включення представника організації до складу 
оргкомітету "Телемарафон Пам'ять"

125
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03750/08-38 Лист33
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про порушення норм при встановленні лічильників 
газу населенню

126
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03803/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА СКЕЛЯ"
Про нагородження Пелюка С.О.

127
26.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03822/08-38 Лист49-16
ЗОГО "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"
Про підготовку звітно-виборчих зборів 
Громадської ради при Запорізькій 
облдержадміністрації

128
25.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03844/08-38 Лист
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ

129
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ паперовий паперова

03845/08-38 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ГО "УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ АТО"
Про участь в урочистих заходах Всеукраїнського 
фінального турніру з футболу 10.06.2016

130
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03846/08-37 Лист8
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ГО "УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ АТО"
Про нагородження Вініченка О.І. (інші)

131
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Редакції газет

03681/08-27 Лист80
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про ситуацію в газеті

132
17.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

03773/08-43 Лист2/3111/2/2016
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про усунення перешкод у користуванні земельною 
ділянкою

133
20.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03832/08-43 Лист2248
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

134
23.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

03806/08-27 Лист01/84
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про виділення коштів на придбання автобуса

135
20.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Установи охорони здоров'я

03757/08-37 Лист3815
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Гусак К.Г. (інші)

136
20.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03766/08-28 Лист3846
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту

137
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03767/08-28 Лист3836
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання

138
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03774/08-28 Лист3841
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання

139
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03775/08-28 Лист3849
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту

140
23.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03821/08-37 Лист242/01-13
КУОЗ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1"
Про нагородження Наєзжалого В.І. (інші)

141
26.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

03824/08-37 Лист01-20/1175
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Верлос Н.В. (інші)

142
23.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ 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

03840/08-37 Лист02/1950
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Гребенюк Т.В.

143
24.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

03674/08-29 Лист2433/46/2-16
Про участь у Всеукраїнському вишкільному таборі 
13-16.06.2016

144
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Луганська ОДА

03671/08-29 Лист1/32-2351
Про оздоровлення та відпочинок дітей із зони АТО 
області

145
17.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03661/08-15 Лист03-01/1115
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення 
представників громади с. Велика Білозерка

146
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03662/08-15 Лист03-01/1113
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення голови 
Веселівської районної в Запорізькій області 
організації партії "БПП "Солідарність" 
М.С.Сущенка

147
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03663/08-15 Лист03-01/1130
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення Комітету із 
громадського контролю за діями влади при 
Запорізькій облдержадміністрації

148
19.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03781/08-15 Лист03/1-01/45
(О.Дніпров) Про передплату "Офіційного вісника 
Президента України"

149
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03827/08-15 Лист03/1-01/48
(О.Дніпров) Про розгляд звернення редактора КП 
"Редакція газети "Михайлівські новини" 
Ю.О.Дьоміна

150
26.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03835/08-15 Лист03-01/1249
(В.Ковальчук) ЗАСІДАННЯ РАДИ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 07.06.2016
Про надання інформації щодо підготовки засідання 
Ради регіонального розвитку

151
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Президент України

03660/08-02 Указ198/2016
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

152
07.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03690/08-02 Указ218/2016
Про внесення змін до деяких указів Президента 
України

153
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03826/08-02 Указ217/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня науки

154
18.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

03739/08-35 Лист01-45/721
Про сприяння в погашенні заборгованості із 
заробітної плати працівникам Василівської ЕЦВВ 
"КП "Облводоканал"

155
24.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03836/08-24 Лист01-30/740
Про  відключення об'єктів водопостачання від 
електропостачання

156
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

03747/08-20 Лист01-01-27/1/388
Про співфінансування з районного бюджету

157
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація
21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03740/08-37 Лист01-16/0564
Про нагородження Куриленка В.І.

158
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03685/08-36 Лист03-02/25-к
Про погодження звільнення Горєва І.П.

159
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03820/08-20 Лист03-12/0317
Про виділення коштів ДП "Василівське лісове 
господарство"

160
25.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03823/08-37 Лист0576/03-04
Про нагородження Калужської Л.Г.

161
23.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03761/08-36 Лист01-06/598
Про погодження переведення Полякової Т.Г.

162
19.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03794/08-20 Лист01-20/0572
Про передплату послуг з енергопостачання

163
17.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

03783/08-37 Лист1216/01-10
Про нагородження Пенгрина Я.Й. (інші)

164
25.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03792/08-36 Лист61-35/0556
Про погодження звільнення Попазової А.С.

165
24.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

22



№
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

03793/08-36 Лист61-35/0559
Про погодження призначення за переведенням 
Попазової А.С.

166
24.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03798/08-20 Лист61-35/0546
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
проект "Реконструкція водопровідних мереж в с. 
Любимівка Токмацького р-ну Запорізької обл."

167
20.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03815/08-44 Лист01-11/0349
Про підключення до електромережі блокпосту

168
17.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

03797/08-28 Лист01-25/232
Про збільшення медичної субвенції

169
23.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька райрада

03732/08-20 Лист01-08/284
Про фінансування завершення будівництва

170
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

03683/08-24 Лист189
ГІРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання експертного висновку

171
23.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03762/08-24 Лист1193
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення ліквідації КП "Облводоканал" 
ЗОР

172
25.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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03763/08-47 Лист497/02-01-18
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про електронну адресу сільради

173
17.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

03799/08-45 Лист01-028вих.43
БОТІЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про утворення робочої групи

174
19.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03807/08-39 Лист825/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів

175
26.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03808/08-45 Лист826/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування територіальних громад 
Запорізької області

176
26.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

03760/08-37 Лист01-34-02/301
Про нагородження Лапіна І.Є. (інші)

177
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03833/08-43 Лист317/593/15-ц
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

178
24.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03841/08-20 Лист04-08/385-3756
Про зміни до розпису держаного бюджету на 2016 
ік

179
24.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

03676/08-24 Лист02-03/1738
Про недопущення відключення об'єктів 
водопостачання від енергозабезпечення

180
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03672/08-41 Лист1283-кп/6-2016
Про надання інформації щодо громадських 
об"єднань, які здійснюють пошукові роботи на 
території області

181
23.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03688/08-41 Лист6/717пр-1
Про надання інформації щодо Шанюк П.А.

182
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03718/08-43 Ухвала908/1108/16
Про розірвання договору оренди водного об'єкту та 
його повернення

183
18.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

03748/08-22 ЛистН-21/275
Про коригування приміських тарифів по 
Запорізькій області

184
13.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

03831/08-22 Лист10/960
Про зменшення розміру планових платежів за 
споживання електроенергії

185
27.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03795/08-44 Лист800
Про призначення представника на пункт 
управління Запорізького ОВК

186
24.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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03675/08-21 Лист04/1127
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про забезпечення приміщенням Регіональної філії 
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

187
20.05.2016від

№
від 23.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03727/08-22 Лист25-22/25-705
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про проведення наради з керівниками 
підприємств-споживачами електроенергії

188
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03700/08-41 Лист05/1-563вих-16
Про надання інформації щодо надання водного 
об'єкту в оренду

189
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03812/08-41 Лист05/1-2368-16
НДУ ТЕТЕРУК А.А.
Про розгляд звернення ТОВ "Агрос-М"

190
24.05.2016від

№
від 27.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

03733/08-37 Лист02-19-02781
Про нагородження Похиленко Ж.М. (інші)

191
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03734/08-37 Лист02-19-02782
Про нагородження Грамотою облдержадміністрації 
колективу РВ ФДМУ по Запорізькій обл.

192
19.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03791/08-21 Лист02-11-02797
Про передачу державного житлового фонду до 
комунальної власності територіальних громад

193
20.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03738/08-22 Лист11/733
Про забезпечення відведення водовідводу

194
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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03696/08-41 Лист2145/39/107/02-2
Про надання інформації та копій документів

195
23.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

03772/08-22 Лист1784
Про сприяння в оплаті рахунків за фактично 
спожиту електроенергію

196
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03743/08-41 Лист59/14-1525
Про сприяння в проведенні досудового 
розслідування

197
24.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

03703/08-44 Лист0.63-6112/0/6-16
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової правоохоронної 
програми "Облаштування та реконструкція 
державного кордону" на період до 2020 року"

198
20.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03744/08-22 Лист87-01/17/5-16
Про проект Дорожньої карти розвитку сонячної 
енергетики в Україні

199
19.05.2016від

№
від 25.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03702/08-27 Лист1561/23/11
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції державної політики щодо розвитку 
національної видавничої справи та популяризації 
читання на період до 2020 року"

200
16.05.2016від

№
від 24.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03788/08-36 Лист63/11/22-16
Про зарахування до кадрового резерву

201
13.05.2016від

№
від 26.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

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