
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.06.16 по 10.06.16

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

04274/08-79 Протокол голови ОДА9
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.1  Мещан І.В. (15.06.2016)
п.2  Мещан І.В. (16.06.2016)  
п.3  Василина С.О. (21.06.2016)
п.4  Медвідь  С.М.  (23.06.2016)

1
07.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

04151/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Татаринової Л.С.

2
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04152/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Драгана П.П.

3
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04153/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Спекторова Б.І.

4
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04278/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Березнера М.А.

5
09.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04279/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мороко В.В.

6
09.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

04283/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження колективу КУ 
"Дніпрорудненська міська лікарня" Василівського 
р-ну

7
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04114/08-01 Постанова1374-VIII
Про перейменування деяких населених пунктів 

8
19.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04115/08-01 Постанова1375-VIII
Про перейменування міста Дніпропетровськ 
Дніпропетровської області

9
19.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04116/08-01 Постанова1377-VIII
Про перейменування окремих населених пунктів та 
районів

10
19.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ паперовий паперова

04117/08-01 Закон України1369-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення соціального захисту осіб, які доглядають 
за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи

11
17.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04118/08-01 Закон України1360-VIII
Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2016 рік" щодо збільшення видатків на 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання

12
17.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04119/08-01 Закон України1356-VIII
Про особливості здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг для гарантованого забезпечення 
потреб оборони

13
12.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04099/08-14 Лист04-36/14-407
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 22.06.2016
Про стан, проблеми та перспективи розвитку 
транспортної інфраструктури Приазов'я 
(Запорізької та Донецької областей)

14
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04120/08-14 Лист04-34/13-137251
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 15.06.2016
Про участь у слуханнях

15
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04131/08-14 Лист04-25/84-571(13
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про виконання резолюції засідання "круглого 
столу" на тему: "Розвиток системи громадського 
здоров'я в Україні" (22.04.2016)

16
31.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04132/08-14 Лист04-11/16-140
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про недопущення порушення земельного 
законодавства

17
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04193/08-14 Лист04-22/12-281(13
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І 
ДУХОВНОСТІ
СЕМІНАР 09.06.2016
Про участь у семінарі

18
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

04097/08-10 Депутатське звернення778
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про неповну сплату податків до місцевого бюджету 
сільради ПрАТ "Петромихайлівське"

19
31.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04098/08-10 Депутатське звернення760
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Захарова Ю.В. щодо виділення йому 
земельної ділянки

20
25.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04157/08-10 Депутатське звернення216/157-16/5
НДУ ШКРУМ А.
Про надання інформації щодо забезпечення 
фінансування медичного огляду призовників

21
01.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04158/08-10 Депутатське звернення1748/06/398-нд
НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про надання матеріальної допомоги Колісніченко 
Т.А.

22
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04191/08-10 Депутатське звернення01/06
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виділення коштів на капітальний ремонт доріг 
м. Бердянськ

23
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

04178/08-44 Лист1539
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В2233
Про негідну поведінку військовослужбовця

24
30.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04270/08-36 Листб/н
АКАДЕМІЯ ДОБРОГО УРЯДУВАННЯ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЄВРОПІ
СЕМІНАР ДЛЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ 
17.07-20.08.2016
Про участь у семінарі

25
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04144/08-27 Лист03/1178
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

26
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ 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

04154/08-22 Лист322
РАДА ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
УКРАЇНИ
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ 22.06.2016
Про участь у засіданні

27
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04227/08-45 Лист13/1-90
ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 16.06.2016
Про участь у форумі

28
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04237/08-35 Лист2716/12
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПФУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання документів щодо Лук'янця С.С.

29
03.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04239/08-26 Лист3005
ВИДАВНИЦТВО "ШКІЛЬНИЙ СВІТ"
Про відзначення переможців конкурсу "Панорама 
творчих уроків - 2016"

30
30.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04256/08-41 Лист65/16/3554/8нт
УПРАВЛІННЯ СБУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо реєстрації 
переселенців

31
03.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04263/08-35 Лист102-2
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про сприяння в проведення "круглого столу" 
14.06.2016

32
09.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04315/08-22 Лист01/4487
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про проект Меморандуму щодо співробітництва з 
питань соціально-економічного розвитку 
Запорізької області

33
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

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

04226/08-33 Лист6123/14-207/1-1
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про просування вітчизняного туристичного 
потенціалу

34
08.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

04156/08-13 Лист11-103-16/891
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩА У ХАРКОВІ
Про проведення зустрічі 16.06.2016

35
16.04.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Релігійні організації

04282/08-13 Листб/н
ХАРКІВСЬКО-ЗАПОРІЗЬКА ДІЄЦЕЗІЯ 
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Про проведення зустрічі 16.06.2016

36
07.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

04317/08-43 Лист612-3/878/0/9-16
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про визнання незаконним та скасування рішення

37
01.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04104/08-04 Протокольне рішення20364/0/1-16
(В.Гройсман) Про засідання Оргкомітету з 
підготовки та участі спортсменів України в 
Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських 
іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та 
Європи (27.05.2016)

38
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04105/08-04 Протокол наради 
(засідання)

20467/0/1-16
(В.Кістіон) Про будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя 
(25.05.2016)

39
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04106/08-09 Доручення9287/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення ГО 
"Інвалідів-осіб з пересадженими органами "Надія 
на життя"

40
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04107/08-09 Доручення17405/1/1-16
(В.Гройсман) Про вжиття заходів щодо посилення 
контролю за забезпеченням неухильного виконання 
органами реєстрації вимов Закону України "Про 
Державний реєстр виборців"

41
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04108/08-09 Доручення19003/2/1-16
(В.Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНІ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про унеможливлення тиску і залякування 
працівників професійно-технічних навчальних 
закладів

42
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04109/08-09 Доручення19974/1/1-16
(П.Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про виконання резолюції засідання "круглого 
столу" на тему: "Розвиток системи громадського 
здоров'я в Україні" (22.04.2016)

43
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04110/08-09 Доручення35/3/1-16
(Г.Зубко) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

44
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04111/08-09 Доручення19830/1/1-16
(С.Кубів) Про своєчасний розгляд депутатських 
запитів

45
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04112/08-09 Доручення9383/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд листа ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" щодо забезпечення 
розрахунків з ДП "Енергоринок"

46
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04113/08-09 Доручення18736/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа директора 
Проекту "Партнерство для розвитку міст"

47
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04203/08-04 Витяг з протоколуВП 18
(В.Гройсман) 1. Про стан запровадження 
електронної системи закупівель

48
01.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

04204/08-04 Витяг з протоколуВП 18
(В.Гройсман) 2. Про стан підготовки та проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року

49
01.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04205/08-04 Витяг з протоколуВП 18
(В.Гройсман) 8.2. Рішення з окремих питань щодо 
проведення перевірки місць видалення (полігонів) 
побутових відходів, у тому числі законсервованих 
та несанкціонованих

50
01.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04206/08-04 Протокол наради 
(засідання)

20831/0/1-16
(В.Кириленко) Про шляхи вирішення проблемних 
питань професійно-технічної освіти

51
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04249/08-09 Доручення9600/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення ЗОО 
"Укрприрода" щодо будівництва автомагістралі по 
мостовим переходам через р. Дніпро у м. 
Запоріжжя

52
07.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04302/08-09 Доручення11650/4/1-16
(Г.Зубко) Про надання на погодження проектної 
документації з будівництва інженерних споруд

53
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04303/08-09 Доручення16092/3/1-16
(В.Гройсман) Про проведення широкої 
роз'яснювальної роботи щодо порядку висунення 
кандидатур до відзначення ювілейною медаллю "25 
років незалежності України"

54
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04304/08-09 Доручення21112/0/1-16
(В.Гройсман) За підсумками наради під 
головуванням Прем'єр-міністра України від 
06.06.2016

55
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"
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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

04309/08-22 Лист26-3859/1.2-16
Про відключення від газопостачання ДП 
"Укрветсанзавод"

56
06.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04320/08-23 Лист37-11-4-11/8630
Про надання прогнозних балансів попиту та 
пропозицій на 2016/2017 маркетинговий рік

57
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04128/08-36 Лист2202-14/16414-0
Про погодження призначення Сущинського О.Д.

58
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04164/08-21 Лист3622-05/15270-0
Про надання пропозицій до проекту постанови 
КМУ "Про внесення змін до Примірного 
положення про центр надання адміністративних 
послуг"

59
24.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04247/08-27 Лист4504-04/17250-0
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 21.06.2016
Про участь у конференції

60
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04284/08-33 Лист4314-05/17328-0
Про започаткування співробітництва у проекті 
будівництва залізниці в Кувейті та інших країнах 
Аравійського півострова

61
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04252/08-13 Лист630/16-114-1491
Про проведення зустрічі 16.06.2016

62
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04261/08-22 Лист3209/18/14-16
Про підготовку Національної доповіді 
"Доступність транспорту та об'єктів транспортної 
інфраструктури для осіб з інвалідністю"

63
06.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04318/08-22 Лист5590/16/10-16
Про погодження приватизації Запорізького центру 
льотної підготовки

64
03.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

04233/08-27 Лист631/18/15-16
Про надання інформації щодо виконання постанови 
ВРУ від 25.11.2015 № 824

65
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04245/08-27 Лист06-06/16
Про сприяння в організації та проведенні 
19.06.2016  фотовиставки, прес-конференції і 
показу фільму

66
06.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04125/08-29 Лист5060/6.2
Про Автомобільну федерацію України

67
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04305/08-29 Лист5245/14
Про розвиток спортивної інфраструктури

68
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04306/08-29 Лист647/3.1/16
Про надання роз'яснень щодо застосування 
положень Порядку проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадського суспільства

69
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04307/08-29 Лист5253/16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки"

70
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

04094/08-44 Лист220/5062
Про надання інформації для внесення до єдиної 
бази даних (реєстру) загиблих учасників АТО, сім'ї 
яких потребують поліпшення житлових умов

71
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ 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

04100/08-44 Лист220/5104
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

72
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04146/08-26 Лист1/9-281
Про освітню субвенцію

73
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04234/08-26 Лист1/11-7424
Про участь у роботі комісії Драздовича Є.В.

74
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04090/08-37 Лист11.02-16/116/128
Про нагородження Турган О.Д.

75
24.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04092/08-24 Лист7/9-6595
НАРАДА 09.06.2016
Про участь у нараді

76
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04096/08-45 Лист7/6-6596
ЩОТИЖНЕВА НАРАДА, ПОЧИНАЮЧИ З 
08.06.2016
Про участь у нараді

77
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04121/08-44 Лист7/15-6583
Про надання проектно-кошторисної документації 
на побудовані опорні пункти

78
06.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04155/08-24 Лист7/9-6665
Про забезпечення додержання вимог законодавства 
щодо прав працівників у галузі охорони праці

79
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04173/08-24 Лист7/9-6658
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 23-24.06.2016
Про участь у нараді

80
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ 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

04177/08-24 Лист7/17-6404
Про продовження подання звітності

81
30.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04184/08-24 Лист7/17-6643
Про проведення перевірки громадських об'єктів, 
що експлуатуються як об'єкти соціального 
призначення

82
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04196/08-33 Лист7/12-6696
Про інтенсифікацію українсько-литовського 
співробітництва

83
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04197/08-33 Лист7/12-6694
Про інтенсифікацію українсько-молдовського 
співробітництва

84
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04198/08-33 Лист7/12-6697
Про інтенсифікацію українсько-польського 
співробітництва

85
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04199/08-33 Лист7/12-6695
Про інтенсифікацію українсько-словацького 
співробітництва

86
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04200/08-33 Лист7/12-6693
Про інтенсифікацію українсько-латвійського 
співробітництва

87
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04095/08-29 Лист8138/0/14-16/59
Про надання інформації щодо діяльності у регіоні 
недержавних (приватних) суб'єктів, що надають 
послуги у соціальній сфері особам які постраждали 
від насильства в сім'ї

88
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04102/08-35 Лист7766/0/14-16/014
Про надання пропозицій до проекту Стратегії 
розвитку системи соціальних послуг в Україні на 
період до 2022 року та плану заходів з її реалізації

89
30.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

04147/08-29 Лист8153/0/14-16/59
СЕМІНАР 15-17.06.2016
Про участь у семінарі

90
06.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04179/08-35 Лист15294/1/14-14/08
Про отримувачів одноразової грошової допомоги 
(АТО)

91
24.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04180/08-35 Лист7737/0/14-16/13
Про компенсацію державним службовцям за 
роботу з відомостями, що становлять державну 
таємницю

92
30.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04248/08-35 Лист8388/0/14-16/04
Про надання інформації щодо житла, яке 
планується придбати відповідно до бюджетної 
програми КПКВК 2511120

93
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Оріхівський міськвиконком

04269/08-20 Лист672/02-01-15
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
виконання робіт по об'єкту "Розчищення русла р. 
Конка в межах м.Оріхова"

94
06.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

04257/08-10 Депутатське звернення121-6
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПРІТ В.І.
Про фінансування з обласного бюджету 
відновлення функціонування пересувної 
лабораторії моніторингу довкілля

95
07.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

04101/08-10 Депутатське звернення06-06/01
ДОР ГРИШИН Я.В.  (Гугніну Е.А.)
Про припинення набору учнів до школи-інтернату 
№ 1

96
06.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04207/08-10 Депутатське звернення86
ДОР РЄПКІН О.О.
Про розгляд звернення ініціативної групи с. 
Виноградне Токмацького р-ну щодо виготовлення 
технічної документації через проект відведення 
земельної документації

97
30.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04208/08-10 Депутатське звернення89
ДОР РЄПКІН О.О.
Про звернення мешканців смт Михайлівка щодо 
недопущення ліквідації КЗ "Михайлівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів"

98
02.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

04129/08-17 Протокольне рішення1
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 22.11.202 № 31 Про надання Запорізькій 
облдержадміністрації права визначати 
генерального замовника (генеральних замовників) 
для здійснення закупівель за кошти обласного 
бюджету в інтересах замовників за рамковими 
угодами"

99
31.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04165/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

100
31.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04166/08-17 Рішення14
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 22.11.202 № 31 Про надання Запорізькій 
облдержадміністрації права визначати 
генерального замовника (генеральних замовників) 
для здійснення закупівель за кошти обласного 
бюджету в інтересах замовників за рамковими 
угодами"

101
31.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04167/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про обласну програму забезпечення законності, 
правопорядку, покращення умов тримання і 
працевлаштування та створення нових робочих 
місць для осіб,  які відбувають покарання в 
установах виконання покарань та слідчому 
ізоляторі на 2016-2020 роки

102
31.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04201/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про затвердження Програми створення страхового 
фонду документації Запорізької області на 
2016-2020 роки

103
31.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04202/08-17 Лист2452/01-21
НДУ ВАНАТ П.М.
Про фінансування незавершеного будівництва за 
проектом "Південний газопровід до с. Новоселівка, 
с. Шевченко Пологівського р-ну"

104
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04215/08-17 Лист01-26/0933
Про надання кандидатур до складу обласної 
робочої групи

105
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04222/08-17 Рішення10
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2016 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 №18

106
31.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04223/08-17 Рішення14
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 22.11.2012 №31 "Про надання Запорізькій 
обласній державній адміністрації права визначати 
генерального замовника (генеральних замовників) 
для здійснення закупівель за кошти обласного 
бюджету в інтересах замовників за рамковими 
угодами"

107
31.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04310/08-17 Лист1547/01-15
Про використання коштів, що надходять у порядку 
відшкодування втрат

108
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04182/08-17 Лист3
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ПЕР
Про надання кандидатури до складу тимчасової 
робочої групи

109
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

04137/08-22 Лист1/06-01-369
Про проведення перевірки групи "BUS TOUR"

110
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

04219/08-22 Лист51/5142
ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на червень 2016 року

111
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04220/08-22 Лист51/5140
ТзОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ 
КОМБІНАТ"
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на червень 2016 року

112
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
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

04221/08-22 Лист51/5141
ТОВ "ФАКТОР НАФТОГАЗ"
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на червень 2016 року

113
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04242/08-22 Лист51/5143
ПАТ "ЕМЗ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на червень 2016 року

114
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04265/08-22 Лист51/5239
Про припинення (обмеження) газопостачання 
промисловим підприємствам

115
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04264/08-22 Лист007-41/8813
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
липень 2016 року

116
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04268/08-22 Лист007-40/8564
Про оплату за спожиту електроенергію 
військовими підрозділами

117
03.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

04300/08-37 Лист9/887
Про нагородження Овчиннікової С.О. (інші)

118
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

04149/08-37 Лист07/2038159
Про нагородження Ковтунова І.П. (інші)

119
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04150/08-37 Лист0/2038161
Про нагородження Симоненка О.В.

120
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

04316/08-37 Лист815/УК
Про нагородження Чумаченка П.В. (інші)

121
09.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Бердянський морський торговельний порт

04296/08-32 Лист15-5/79/59
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

122
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04297/08-32 Лист15-5/78/59
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

123
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04141/08-44 Лист14-5401
Про завчасне інформування щодо виходу в море

124
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

04231/08-44 Лист3780
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про включення до переліку надання шефської 
допомоги військовим частинам

125
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04235/08-44 Лист3814
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про сприяння у встановленні систем 
кондиціонування повітря

126
08.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04253/08-37 Лист1954
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про нагородження Василенка В.М.

127
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04254/08-37 Лист1955
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про нагородження Шинкаренка В.Л.

128
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

04228/08-26 Лист113
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Про скасування наказу Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 30.05.2016 № 0404

129
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Освіта і наука 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

04299/08-35 Лист142
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

130
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

04262/08-38 Лист15
Про проведенні громадські слухання 
11.04-12.05.2016

131
06.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04148/08-22 Лист683
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

132
01.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04162/08-44 Лист564
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про відновлення фінансування об'єкта

133
31.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04183/08-32 Лист9
ТОВ "ВТФ РІЦ"
Про пролонгацію Договору оренди земельної 
ділянки

134
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04190/08-32 Лист84
ТОВ "ДНІПРОТЕХПОСТАВКА"
Про надання в оренду земельної ділянки

135
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04214/08-37 Лист14/90
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Короленка М.К.

136
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04238/08-22 Лист71/29
ПрАТ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про зміну адреси підприємства

137
30.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04287/08-37 Лист14/1524
ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Максимової Т.П. (інші)

138
06.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04163/08-41 Лист24245/50/2-2016
БЕРДЯНСЬКИЙ ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо проведення 
обстеження території 

139
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04174/08-22 Лист6-04/70
ДП "МЗ "ГІДРОМАШ"
Про ситуацію на підприємстві

140
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04210/08-20 Лист92
КП "УНІВЕРС"
Про фінансування обласного відділення 
пошуково-видавничого агентства "Книга Пам'яті 
"України"

141
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04216/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ КУРІННИЙ О.І.
Про надання інформації щодо виділення коштів, з 
яких бюджетів, в якому обсязі особам 
(організаціям), що приймали участь у проведенні 
АТО та членам їх сімей

142
08.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04255/08-41 Лист3725/52-2016
ПРИМОРСЬКЕ ВП БЕРДЯНСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання копій документів стосовно 
Девятерікової З.І.

143
03.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04273/08-44 Лист1/2038
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬККОМАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про оголошення мобілізації на поставку техніки

144
02.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ 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
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04301/08-45 Лист1907
СП "ЗАПОРІЗЬКЕ БМЕУ"
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

145
09.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04195/08-24 Лист12/2331
Про арешт майна підприємства

146
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04089/08-29 Лист0040-06/16
ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЬМИ"
Про сприяння в проведенні Міжнародного 
фестивалю 10-15.06.2016

147
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04126/08-44 Листб/н
ГО "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
Про надання матеріальної допомоги на 
встановлення пам'ятника Касьяненку Д.К.

148
06.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04145/08-24 Лист08
ОСББ "БУДИНОЧОК-1"
Про поручення прав та законних інтересів ОСББ на 
прибудинкову територію

149
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04186/08-27 Лист93
ЗОВ "МЕРЕЖА"
Про проведення консультацій з громадськістю

150
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04187/08-38 Лист94
ЗОВ "МЕРЕЖА"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

151
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04229/08-29 Лист29
ГО "ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про проведення зустрічі 09.06.2016

152
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ 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
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04230/08-38 Лист35-01
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про створення програми "Банк ідей та пропозицій"

153
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04295/08-32 Лист16/05-03
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКОМУ 
МІСЬКВИКОНКОМІ
Про облаштування Запорізького річкового порту 
стаціонарним приладом радіаційного контролю 
вантажів

154
16.05.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

04281/08-43 Лист328/1972/16-а
Судова повістка про виклик до суду на 13.06.2016

155
09.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04232/08-28 Лист01-10/366
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
Про виділення коштів, зібраних при проведенні 
телемарафону "Пам'ять"

156
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

04103/08-26 Лист01-11/600
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про участь в роботі Наглядової ради Академії

157
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04127/08-26 Лист433
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ"
Про включення до складу Державної 
екзаменаційної комісії Мороко В.В.

158
30.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04211/08-32 Лист01-20/1137
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

159
17.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04212/08-32 Лист01-20/1136
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо відновлення 
меж земельної ділянки в натурі

160
17.05.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04213/08-37 Лист35-32/1847
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кулагіна Д.О.

161
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04289/08-32 Лист01-32/865
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про надання дозволу на оформлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки

162
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04290/08-32 Лист01-32/864
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про надання дозволу на оформлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

163
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

04091/08-23 Лист01-32/244/1
НАЦІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА 
ВИСТАВКА 29.09-01.10.2016
Про участь у виставці

164
31.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04192/08-15 Лист09-07/226
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
поводження з твердими побутовими відходами

165
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04246/08-15 Лист09-07/227
(Н.Анненкова) Про проведення зустрічі з 
іноземними волонтерами - викладачами англійської 
мови із широким висвітленням у ЗМІ

166
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04277/08-37 Лист1192/01-24
Про нагородження Ніколенка А.М.

167
27.05.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04181/08-26 Лист01-48/765
Про збереження школи-інтернату з інклюзивними 
та спеціальними класами з  належними умовами 
для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами

168
01.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04276/08-41 Лист01-51/767
Про підвищення ефективності взаємодії органів 
виконавчої влади та прокуратури на місцях

169
01.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04292/08-36 Лист01-46/807
Про збільшення граничної штатної чисельності

170
09.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

04311/08-36 Лист01-20/0563
Про погодження звільнення Коренєва В.Г.

171
07.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04240/08-37 Лист100/01-34
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Хомич Л.І.

172
02.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04241/08-37 Лист097/01-34
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Ротко А.В.

173
01.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

24



№
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

04312/08-36 Лист03-02/34-к
Про погодження звільнення Дем'яненко Н.І.

174
01.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04313/08-36 Лист03-02/37-к
Про погодження звільнення Фатєєвої Н.Г.

175
01.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

04294/08-20 Лист03-12/0328
Про відмову в наданні інформації

176
06.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

04288/08-32 Лист01-01-16/0573
Про земельні ділянки на території Софіївської 
сільради

177
06.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04293/08-37 Лист01-01-16/0576
Про нагородження Сіліна К.О.

178
07.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

04260/08-36 Лист01-06/662
Про погодження переведення Арабаджи М.І.

179
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04266/08-26 Лист01-13/0339
Про виконання ремонтних робіт в навчальних 
закладах району

180
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

04280/08-37 Лист0882/01-26
Про нагородження Кордія А.М.

181
06.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

25



№
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

04236/08-18 Лист01-25/297
Про ситуацію при проведенні пленарного засідання 
сьомої сесії райради сьомого скликання

182
01.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Михайлівська райрада

04169/08-32 Лист01-04/144
Про надання земельних ділянок під громадське 
пасовище

183
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04170/08-32 Лист01-04/141
Про надання ГУ Держгеокадастру у Запорізькій 
області дозволів на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок

184
02.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04171/08-32 Лист01-04/142
Про надання в оренду земельної ділянки 
Васильченку С.В.

185
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04172/08-32 Лист01-04/146
Про надання ГУ Держгеокадастру у Запорізькій 
області  на розробку проекту із землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної 
ділянки

186
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

04140/08-20 Лист01-27/1188
МАР'ВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

187
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04143/08-24 Лист118/02-05-14
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

188
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04194/08-45 Лист157
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про надання висновку

189
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04243/08-24 Лист01-31/300
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

190
07.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04244/08-24 Лист01-31/299
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

191
07.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04267/08-24 Лист1268
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію водоводу

192
03.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04286/08-24 Лист02-02-17/952
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

193
09.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

04093/08-32 Лист02.1-26/01/905
Про моніторинг претензійно-позовної роботи 
Державної екологічної інспекції в Запорізькій 
області

194
02.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04209/08-32 Лист02.1-26/03.2/924
Пропозиції на сесію облради

195
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент фінансів

04314/08-37 Листб/н
Про нагородження Шепотіна О.І.

196
10.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

04272/08-44 Лист01-15/0425
Про відстрочку від призову на строокову військову 
службу Гордієва Я.Г.

197
09.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ 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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04189/08-20 Лист07.1-09.1/161-40
Про систему дистанційного обслуговування

198
07.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04225/08-20 Лист06.2-09/245-411
Про стан використання субвенції

199
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04175/08-37 Лист01/5/4753
Про нагородження Тонієвича В.Т. (інші)

200
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04291/08-34 Лист01/21/4882
Про придбання водолазно-шкіперського майна

201
09.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04298/08-41 Лист1240/08/04-4/10-
Про стан аварійності на автошляхах області та 
заходи щодо його поліпшення

202
03.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04319/08-41 Лист6671/01/6-2016
Про проведення службової перевірки

203
09.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

04185/08-36 Лист12/5-19/5748
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР 14.06.2016
Про участь у семінарі

204
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04224/08-41 Лист12/1-19/5771
Про оновлення складу спостережної комісії

205
07.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ 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

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

04188/08-37 Лист08-09-15-15/311
Про нагородження Образцової М.Ю. (інші)

206
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04218/08-20 Лист08-04-15-15/317
Про сприяння у виконанні доручення Мінфіну 
України

207
08.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

04142/08-22 Листв.о.НГ-9/807
Про погашення кредиторської заборгованості за 
послуги телефонного зв'язку медичними закладами 
залізничного транспорту області

208
25.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04275/08-41 Лист944/41/32/01-201
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У 
М.ЗАПОРІЖЖІ
Про забезпечення умов зберігання зброї та 
боєприпасів

209
09.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

04217/08-41 Лист50-3292вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо наявності на 
підприємствах, установах, організаціях області, що 
входять до системи держрезерву України бензину м 
арки А-92 та дизельного пального

210
06.06.2016від

№
від 08.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04259/08-41 Лист19р
Про розгляд звернення Семенівської сільради 
Мелітопольського р-ну щодо надання допомоги у 
вирішенні земельних питань

211
06.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04138/08-32 Лист19/835
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 16.09.2015 № 712

212
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04139/08-32 Лист19/836
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

213
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04271/08-32 Лист19/865
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

214
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області

04159/08-41 Лист2417/39/107/01-2
Про надання інформації та копій документів щодо 
об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення

215
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04160/08-41 Лист59/27/370нт
Про перейменування с. Коларівка Приморського 
р-ну

216
03.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04161/08-41 Лист59/5/1-812нт
Про недопущення можливого використання 
діяльності облдержадміністрації

217
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04285/08-41 Лист59/3/1-1293нт
Про надання інформації та копій документів щодо 
фінансової підтримки команд майстрів з ігрових 
видів спорту

218
07.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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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

04122/08-39 Постанова177
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення  перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 31.07.2016

219
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04123/08-39 Постанова179
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

220
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04124/08-39 Постанова180
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
28.04.2012 № 82

221
03.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04250/08-39 Постанова189
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
09.09.2015 № 239

222
07.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

04258/08-19 Лист126-29/04-5802
Про надання інформації та копій документів щодо 
ситуації, що склалася на ринках обладнання та 
витратних матеріалів для гемодіалізу та 
перитонеалного діалізу

223
03.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства України

04130/08-36 Лист88
Про погодження звільнення Ставицького В.В.

224
31.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04136/08-34 Лист02-7491/162
Про корегування планів евакуації

225
30.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04176/08-37 Лист01-7940/284
Про нагородження Бондаревича С.М.

226
06.06.2016від

№
від 07.06.2016
№ 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

04251/08-34 Лист02-8079/161
Про надання інформації щодо виконання плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини  (пп.120.3; 130.5)

227
08.06.2016від

№
від 09.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04168/08-27 Лист2642/01/09.2-16
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з увічнення пам`яті захисників України на 
період до 2020 року (нагадування)

228
30.05.2016від

№
від 07.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

04133/08-36 Лист21-14/103
Про статус працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту

229
30.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

04135/08-23 Лист2-5-6/2909-16
Про практичне застосування вимог Положення про 
прикордонний режим

230
27.05.2016від

№
від 06.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

04308/08-44 Лист1072/18-1-17
Про зняття з контролю Указу Президента України 
від 28.05.2015 № 298/2015 

231
08.06.2016від

№
від 10.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Фонд державного майна України

04134/08-22 Лист10-43-10257
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
10.06.2016
Про участь у засіданні

232
01.06.2016від

№
від 06.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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