
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.06.16 по 17.06.16

Ф21-КА

№
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номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04378/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Кіріченко В.М.

1
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04379/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Соловйова С.М. (інші)

2
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04380/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Черткова Є.О. (інші)

3
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04441/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Прохорова П.В.

4
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04442/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мартакова В.В.

5
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04443/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Здендяк О.В.

6
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04444/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Танька С.Г.

7
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04445/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Рябак Г.М.

8
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

04446/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Губіної О.О.

9
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04340/08-01 Закон України1406-VIII
Про внесення зміни до підп.4 п.24 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України

10
02.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04341/08-01 Закон України1366-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо надання батькам-вихователям 
додаткових соціальних гарантій

11
17.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04342/08-01 Закон України1370-VIII
Про внесення змін до Сімейного кодексу України 
щодо обов'язку осіб, позбавлених батьківських 
прав, утримувати дитину

12
17.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04343/08-01 Закон України1363-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення України" 
щодо порядку приєднання ДП "Українська студія 
телевізійних фільмів "Укртелефільм"

13
17.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04344/08-01 Закон України1365-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
тимчасові заходи на період проведення АТО" щодо 
безперешкодної діяльності органів місцевого 
самоврядування

14
17.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04345/08-01 Постанова1397-VIII
Про проведення парламентських слухань про 
становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні 
орієнтації сучасної української молоді"

15
01.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

2
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04346/08-01 Постанова1388-VIII
Про відзначення 75-річчя з дня народження 
Богдана Ступки

16
31.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04347/08-01 Постанова1392-VIII
Про Звернення ВРУ до Європейського Парламенту, 
Ради ЄС, Європейської Комісії, парламентів та 
керівництва держав - членів ЄС щодо 
запровадження ЄС безвізового режиму для 
громадян України

17
31.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04348/08-01 Постанова1393-VIII
Про Звернення ВРУ до Сенату Французької 
Республіки

18
31.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04321/08-10 Лист04-33/15-958
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про розгляд звернення КДЮСШ СК 
"Першотравневець" щодо фінансування школи з 
бюджету області

19
06.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04418/08-14 Лист04-25/04-634(14
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАСІДАННЯ "КРУГЛОГО СТОЛУ" 23.06.2016
Про участь у засіданні "круглого столу"

20
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04496/08-14 Лист04-35/05-574
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ АТО 
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: 
"Стан реалізації законодавства у сфері соціального 
захисту ветеранів війни, жертв нациських 
переслідувань та дітей війни" від 20.04.2016

21
13.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04528/08-14 Лист04-23/17-947
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про сприяння в проведенні Всеукраїнського 
конкурсу мультимедійних проектів

22
13.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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Народні депутати України

04328/08-14 Лист8/06-16
НДУ ІОНОВА М.
СЕМІНАР 23.06.2016
Про участь у семінарі

23
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04329/08-10 Депутатське звернення06/16-85
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення Василівської 
райдержадміністрації щодо збереження КЗ 
"Кам'янська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат"

24
08.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04330/08-10 Депутатське звернення20/9-188/19
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я регіону

25
03.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04331/08-10 Депутатське звернення281
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про надання інформації щодо діяльності закладів 
охорони здоров'я в області та функціонування 
медичних департаментів/управлінь

26
06.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04484/08-10 Депутатське звернення689
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про рекомендації щодо проекту розпорядження 
голови облдержадміністрації

27
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04491/08-10 Депутатське звернення254/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про скасування наказу Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 30.05.2016 "Про 
припинення та закриття набору дітей на навчання"

28
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04327/08-45 Лист5-226
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ 
21-23.06.2016
Про участь у форумі

29
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04357/08-35 Лист6505/05
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ НОВОЗАВОДСЬКОЇ У 
М.ЧЕРНІГІВ  РАЙРАДИ
Про надання копій документів щодо видачі 
посвідчення Забашта Д.М.

30
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04364/08-33 Лист4-16/1175
МОГИЛЬОВСЬКИЙ ОБЛВИКОНКОМ
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ 
04-05.11.2016
Про участь у форумі

31
31.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04366/08-34 Лист1294-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців ІІ-VІІ категорій посад у сфері 
цивільного захисту

32
06.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04411/08-22 ЛистЕЕДН-1258
ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на липень 
2016 р.

33
08.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04422/08-22 Лист385
РАДА ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
УКРАЇНИ
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ 22.06.2016
Про участь у засіданні

34
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04451/08-44 Лист058/8/1-5732
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про поховання Півоваренка П.В.

35
08.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04499/08-28 Лист16/06-1
ТОВ "ЛІЗОФАРМ МЕДІКАЛ"
Про створення гемодіалізного центру у м. 
Запоріжжі

36
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04535/08-36 Лист1090/81-3
ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Про направлення на навчання

37
13.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04414/08-35 Лист321
ВГОІ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 22.06.2016
Про участь у конференції

38
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Посольства

04493/08-13 Лист02-10/38/11
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 22.06.2016

39
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

04540/08-13 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН 
Про проведення зустрічі 04.08.2016

40
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

04403/08-43 Лист6/375/2016
БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЙСУД ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛ.
Про надання інформації щодо реєстрації тимчасово 
переміщеної особи Кострюкова С.В.

41
06.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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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

04325/08-09 Доручення21316/1/1-16
(В.Гройсман) Про організацію візиту до м. 
Запоріжжя 16.06.2016 Глави Уряду Ватикану - 
Державного Секретаря, Кардинала П.Пароліна

42
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04333/08-03 Постанова353
Про внесення змін до п. 7 постанови КМУ від 
02.02.2011 № 98

43
08.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04334/08-04 Протокол наради 
(засідання)

21463/0/1-16
(Г.Зубко) Протокол засідання Урядової комісії з 
розслідування причин виникнення надзвичайної 
ситуації, що склалася 29.05.2016 по вул. 
Молодіжній, 1 у с.Літочки Броварського р-ну 
Київської обл. 07.06.2016

44
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04335/08-09 Доручення20439/1/1-16
(С.Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про звіт щодо виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік"

45
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04336/08-09 Доручення18160/2/1-16
(В.Гройсман) НДУ МЕЛЬНИЧУК С.П.
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом, земельними ділянками демобілізованих 
учасників АТО

46
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04337/08-09 Доручення21339/0/1-16
(В.Гройсман) Про надання пропозицій щодо 
створення госпітальних округів

47
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04338/08-09 Доручення19003/3-1-16
(В.Федорчук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про правомірність дій службових осіб органів 
регіональної влади під час проведення зборів, 
мітингів працівників професійно-технічних 
навчальних закладів

48
08.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

7
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04339/08-09 Доручення19474/1/1-16
(С.Кубів) Про надання пропозицій щодо 
скорочення видатків державного бюджету

49
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04391/08-03 Постанова363
Про визнання такою, що втратила чинність 
постанови КМУ від 25.12.2013 № 968

50
08.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04392/08-03 Розпорядження424-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 25-ї річниці незалежності України

51
05.05.2016від

№
від 14.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04393/08-03 Розпорядження418-р
Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 
2016 рік

52
27.05.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04424/08-09 Доручення21987/0/1-16
(П.Розенко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.06.2016
Про соціальні виплати внутрішньо переміщеним 
особам

53
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04429/08-09 Доручення21298/1/1-16
(В.Гройсман)  НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання інформації щодо будівництва в сфері 
культури та спорту

54
11.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04430/08-09 Доручення20648/1/1-16
(В.Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення голови Пологівської 
райдержадміністрації Крупського А.Є. щодо 
виділення коштів на ремонт ділянки дороги

55
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04431/08-09 Доручення14112/2/1-16
(В.Кістіон) Про фінансування незавершених робіт з 
реконструкції берегозахісних споруд у м. 
Бердянськ

56
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04432/08-09 Доручення21165/2/1-16
(В.Кістіон) Про розгляд звернення депутатів 
Запорізької облради щодо надзвичайної ситуації, 
яка пов'язанна із підвищенням рівня грунтових вод 
на території Кам'янсько-Дніпровського р-ну області

57
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04433/08-09 Доручення21137/1/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у квітні 2016 року

58
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04476/08-04 Протокол наради 
(засідання)

21935/0/1-16
(В.Гройсман) Про стан та перспективи 
впровадження децентралізації влади в Україні

59
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04477/08-09 Доручення21134/1/1-16
(В.Федорчук) Про Національний координаційний 
центр кібербезпеки

60
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04478/08-09 Доручення20699/1/1-16
(П.Розенко) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про розгляд звернення Колісніченко Т.А. щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги

61
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04479/08-09 Доручення20534/1/1-16
(Г.Зубко) Про  будівництво інженерних споруд

62
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04480/08-09 Доручення20777/1/1-16
(В.Гройсман) Про відзначення 75-річчя з дня 
народження Богдана Ступки

63
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04481/08-09 Доручення20734/1/1-16
(П.Розенко) Про соціальний захист внутрішньо 
переміщених осіб та учасників АТО

64
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04482/08-09 Доручення22033/0/1-16
(В.Гройсман) За результатами робочої поїздки 
Прем'єр-міністра України до Чернівецької області, 
що відбулася 10.06.2016

65
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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04483/08-09 Доручення21142/1/1-16
(В.Гройсман) Про надання матеріалів до  
парламентських слухань про становище молоді в 
Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної 
української молоді"

66
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04512/08-03 Розпорядження432-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 01.01.2016

67
08.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04513/08-04 Протокол наради 
(засідання)

11191/0/1-16
(В.Гройсман) Про організацію підготовки та 
відзначення 25-ї річниці незалежності України

68
14.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04514/08-09 Доручення10089/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення Запорізької 
міської ради

69
15.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04515/08-09 Доручення10046/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа ради 
уповноважених представників громадськості 
Прикарпаття

70
14.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04516/08-09 Доручення18225/1/1-16
(Г.Зубко) Про проведення  моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної регіональної 
політики

71
14.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04509/08-23 Лист37-13-1-11/8995
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ 23.06.2016
Про участь у конференції

72
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів
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(адресат)
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04353/08-32 Лист5/3-17/5156-16
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів  
щодо стану навколишнього природного 
середовища та заходи, що вживаються для 
покращення екологічної ситуації в м. Запоріжжя

73
03.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04326/08-22 Лист323*10/16688-03
Про надання пропозицій до Стратегії розвитку 
промислового комплексу на період до 2025 року

74
03.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04332/08-27 Лист4504-04/17131-0
Про надання кандидатури до складу Ради 
туристичних міст і регіонів

75
07.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04396/08-33 Лист4314-05/17502-0
Про правила реєстрації підприємств в Арабській 
Республіці Єгипет

76
09.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04504/08-33 Лист4004-05/18383-0
Про проведення аналізу стану реалізації проектів 
міжнародної допомоги

77
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04435/08-27 Депутатське звернення01-06/11
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання інформації щодо впливу результатів 
перейменування населених пунктів, назви яких 
містять символіку комуністичного тоталітарного 
режиму, на суспільну свідомість мешканців області

78
01.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04517/08-27 Лист03-06/01
Про розповсюдження рекламних плакатів

79
03.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04524/08-33 Лист3434/11/14-16
Про презентацію досвіду Seul Metropolitan

80
14.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури
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04527/08-27 Лист1351/7-1/14-16
Про надання інформації щодо виконання 
протоколу засідання Оргкомітету з підготовки та 
відзначення 25-ї річниці незалежності України

81
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04394/08-29 Лист5368/5.2
Про надання пропозицій до проекту постанови 
КМУ "Про затвердження державного соціального 
стандарту у сфері фізичної культури і спорту"

82
10.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04426/08-26 Лист1/9-293
Про доступність дітей з особливими потребами до 
опорних навчальних закладів

83
09.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04471/08-28 Лист19.1-09-530/149
Про надання пропозицій до проекту постанови 
КМУ "Питання формування госпітальних округів"

84
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04550/08-28 Лист19.2-09-552/151
НАРАДА 23.06.2016
Про участь у нараді

85
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04324/08-45 Лист7/6-6905
ЩОТИЖНЕВА НАРАДА  (ЩОСЕРЕДИ)
Про участь у нараді

86
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04355/08-24 Лист7/15-5751
Про індекси до балансової вартості об'єктів 
житлового фонду

87
16.05.2016від

№
від 13.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04377/08-24 Лист7/6-6986
АПАРАТНА НАРАДА 21.06.2016
Про участь у нараді

88
13.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

04470/08-20 Лист7/7-7160
Про надання розподілу видатків за кодами 
економічної класифікації в розрізі інвестиційних 
програм (проектів)

89
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04547/08-37 Лист7/23-7187
Про встановлення квоти представлення до 
нагородження ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України"

90
15.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04356/08-35 Лист7954/0/14-16/172
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом членів сімей загиблих учасників АТО та 
інвалідів І-ІІ груп із числа військовослужбовців, які 
брали участь у зазначеній операції

91
01.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04376/08-29 Лист8221/0/14-16/115
Про надання інформації щодо дитячих оздоровчих 
закладів обласної комунальної форми власності, які 
потребують ремонту або реконструкції

92
06.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04473/08-30 Лист8666/0/14-16/57
СЕМІНАР 07-08.07.2016
Про участь у семінарі

93
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04511/08-29 Лист121/59/206-16
Про надання інформації щодо протидії 
дискримінації за ознакою статі

94
09.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04383/08-20 Лист31-29020-09-5/1
Про порядок заповнення реєстру виплат, зведеного 
реєстру виплат та формату назви файлу реєстру 
виплат

95
08.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04510/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо фінансування 
навчальних закладів за рахунок коштів освітньої 
субвенції

96
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Василівський міськвиконком

04419/08-20 Лист02+-01-15/1373
Про виділення коштів

97
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

04532/08-22 Лист01-01-45/2563
Про нелегальні перевезення по маршруту 
Запоріжжя-Енергодар-Запоріжжя

98
13.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04447/08-22 Лист08/02-29/03477
Про надання інформації щодо належності 
автодорожнього мосту по Прибрежній магістралі 
через р. Мокра Московка до об'єктів права 
державної власності

99
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

04439/08-10 Депутатське звернення77/зв-22
ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
АСТАХОВ Є.В.
Про можливість оформлення земельної ділянки 
(паю) Рудь Н.І.

100
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04363/08-17 Лист09/01
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про надання копій оперативного плану та заходів 
облдержадміністрації

101
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи 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

04440/08-10 Депутатське звернення1/2016/1
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання розгорнутого переліку фінансування 
об'єктів будівництва та капітальних ремонтів, які 
виконує УКБ облдержадміністрації

102
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04525/08-10 Депутатське звернення101/06-16
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про внесення змін  до Перспективного плану 
формування територій громад області

103
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04526/08-10 Депутатське звернення16/06
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про використання земельних ділянок ДП "СГП 
"Запорізьке"

104
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

04404/08-17 Лист01-16/0985
Про продовження контракту з Шкондою М.А.

105
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04405/08-17 Лист01-16/0986
Про продовження контрактів з Борисовським О.В. 
(інші)

106
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04428/08-17 Лист01-26/0988
Про виділення коштів на закінчення будівництва 

107
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04436/08-17 Лист2782/01-10
Про внесення змін до рішень облради від 
25.12.2014 № 28 та від 28.01.2016 № 10

108
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04452/08-17 Депутатське звернення2670/01-10
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про включення Гатунка А.А. до складу спільної 
комісії

109
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання організаційної роботи 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

04453/08-17 Лист2490/01-27
Про звернення Долинської сільради Запорізького 
р-ну щодо внесення змін до проекту Персективного 
плану формування територіальних громад області

110
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04454/08-17 Лист2147/01-11
Про звернення Степногірської селищної ради 
Василівського р-ну щодо виділення коштів на 
реконструкцію водоводу смт Степногірськ

111
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04455/08-17 Лист1698/01-11
Про лист Національного заповідника "Хортиця" 
щодо фінансування розробки проекту

112
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04456/08-17 Лист2585/01-15
Про звернення ДП ДГ "Ізвєстія" щодо передачі 
земельної ділянки

113
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04457/08-17 Лист01-26/0995
Про створення обласної комісії

114
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

04472/08-17 Лист01-26/1005
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
17.06.2016
Про участь у засіданні

115
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

04416/08-22 Лист01/1252
Про обмеження загального користування 
прибережною захисною смугою в районі 
розташування будівель та споруд енергетики

116
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

04322/08-37 Лист125-261
Про нагородження Гладкова В.В. (інші)

117
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04489/08-22 Лист53/5492
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на  червень 2016 р.  Концерн 
"Міські теплові мережі"

118
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04425/08-22 Лист007-43/9130
Про розрахунок за спожиту електроенергію КП 
"Бердянськводоканал" БМР

119
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04450/08-22 Лист007-44/8915
Про сприяння в укладанні договорів оренди 
підрозділами ГУНП в Запорізькій обл.

120
10.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

04541/08-37 Лист13/3043
Про нагородження Деркача В.В.

121
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04542/08-37 Лист13/3041
Про нагородження Деркача В.В.

122
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04543/08-37 Лист13/3042
Про нагородження Сасіна О.А.

123
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04369/08-44 Лист22-3558
Про порушення правил прикордонного режиму в 
частині, що стосується порядку випуску, плавання 
та пересування у  територіальному  морі, 
внутрішніх водах маломірних (малих) суден

124
07.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04449/08-44 Лист22-5652
Про активізацію заходів по відкриттю об'єктів 
базування на території контрольованих 
прикордонних районів області

125
08.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

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

04490/08-22 Лист31
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ,...
Про Меморандум щодо взаєморозуміння та 
співробітництв у автотранспортній галузі

126
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

04367/08-22 ЛистДНМІ-117
Про узгодження закриття виробництва вантажних 
операцій

127
20.04.2016від

№
від 13.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04370/08-32 Лист01-07/2082
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про переоформлення гірничого відводу

128
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04486/08-35 Лист2/01-04-645
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ І КОМПАНІЯ"
Про графік погашення заборгованості із заробітної 
плати

129
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04495/08-32 Лист11-06
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про розроблення проекту Детального плану 
території

130
13.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04498/08-21 Лист31-117
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про передачу до комунальної власності 
територіальної громади м. Запоріжжя об'єктів 
інфраструктури

131
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04529/08-32 Лист68
ТОВ "ЗОРЯ"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

132
14.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ 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
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04536/08-32 Лист20/61
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про надання копій документів

133
15.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04539/08-22 Лист17/06-16-1
ТОВ "АВК ІНВЕСТ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

134
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04354/08-22 Лист00732/10
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про розгляд звернення Чернової В.А. щодо 
непогодження з тарифами на перевезення 
пасажирів, по освітленню прибудинкової території, 
встановлення лічильнику теплопостачання та 
перенесення зупинки громадського транспорту

135
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04371/08-32 Лист11.04-13/147
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

136
06.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04427/08-18 Лист393/2-08
ПЕРШИЙ ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Про запис на особистий прийом Скрипченко Л.З.

137
10.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04537/08-32 Листб/н
ПП "ГУДЗОН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

138
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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04538/08-32 Листб/н
ПП "ГУДЗОН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

139
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

04500/08-38 Лист06/20
Про кандидатуру на посаду директора "Запорізький 
облавтодор"

140
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04365/08-29 Лист2/16
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЗІ СТРИБКІВ У 
ВОДУ"
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про затвердження норм 
витрат на забезпечення харчуванням, лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення 
учасників спортивних заходів і відповідних 
порядків"

141
11.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04458/08-38 Лист2-06/16
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА ЛІГА 
"УНІВЕРСАЛ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

142
06.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04459/08-38 Листб/н
ГО "СУСПІЛЬСТВО ТА ЄДНАННЯ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

143
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04460/08-38 Листб/н
ЗОГО "ОБ'ЄДНАННЯ ІНВАЛІДІВ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

144
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04461/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРОФСПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ 
АВТОРИНКУ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

145
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04462/08-38 ЛистБ/Н
ЗОГО "ЦЕНТР ДОПОМОГИ "ПІДПРИЄМЕЦЬ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

146
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04463/08-38 Листб/н
ЗОМГО "ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"АЛЬТЕРНАТИВА"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

147
06.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04464/08-38 Листб/н
ПРОФСПІЛКА "АВТОТРАНСПОРТНИКІВ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

148
06.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04465/08-38 Листб/н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

149
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04466/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПС "СТОЛИЦЯ-РЕГІОН"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

150
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
21
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04492/08-24 Лист1950
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про передачу Західного водоводу на баланс 
комунальної власності м. Бердянськ

151
09.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

04385/08-43 Лист314/1335/15-ц/3
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

152
08.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04502/08-43 Лист328/1972/16-а
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 23.06.2016

153
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04448/08-28 Лист844
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про використання та економію природного газу

154
13.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

04358/08-37 Лист01-20/1290
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Коломоєць Т.О.

155
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04501/08-26 Лист236
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2"
Про виділення коштів на ремонт даху школи

156
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Полтавська ОДА

04413/08-27 Лист01-58/1258
Про сприяння в проведенні Конкурсу

157
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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04400/08-15 Лист09-07/238
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
поводження з твердими побутовими відходами

158
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04421/08-15 Лист03-01/1492
(В.Ковальчук) Про вжиття заходів щодо відбору 
громадян на військову службу за контрактом

159
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04423/08-15 Лист09-07/239
(Н.Анненкова) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.06.2016
Про участь у селекторній нараді

160
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04508/08-15 Лист09-07/241
(Н.Анненкова) Про надання оновленої інформації 
щодо процесу добровільного об'єднання 
територіальних громад

161
16.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04520/08-15 Лист44-01/76
(Д.Шимків) Про розгляд звернення ВМГО 
"АЙСЕК" щодо підтримки та реалізації соціальних 
проектів

162
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

04434/08-15 Лист02-01/2287
(Б.Ложкін) Про відзначення 22.06.2016 Дня 
скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 
Україні

163
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

04487/08-24 Лист01-30/833
Про  відключення об'єктів водопостачання від 
електропостачання

164
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04549/08-32 Лист01-48/845
Про визнання таким, що втратило чинність 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
18.07.2016 № 343

165
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04399/08-36 Лист05-29/0442
Про погодження звільнення Чучи В.Г.

166
10.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

04474/08-36 Лист01-20/0597
Про погодження переведення Саченко А.М.

167
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04475/08-36 Лист01-20/0599
Про погодження переведення Проданець О.І.

168
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04397/08-44 Лист110/01-45
Про об'єднання блокпостів

169
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04368/08-20 Лист01-11/2006
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

170
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04494/08-37 Лист01-08/2020
Про нагородження Чудеснової С.І. (інші)

171
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

04523/08-32 Лист01-16/0657
Про сприяння в отриманні позитивних висновків 
державної експертизи для органів місцевого 
самоврядування району

172
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04412/08-36 Лист03-02/41-к
Про погодження призначення Петрової Г.В.

173
01.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

04545/08-36 Лист01-24/600
Про погодження переведення Стеблянко Н.М. 
(інші)

174
13.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Пологівська райдержадміністрація

04467/08-37 Лист1105/01-18
Про нагородження Безверхого О.Г. (інші)

175
14.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

04468/08-45 Лист01-09/676
Про внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування територіальних громад області

176
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04469/08-45 Лист01-09/675
Про внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування територіальних громад області

177
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04546/08-24 Лист01-25/691
Про відключення від водопостачання смт 
Приазовське

178
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04398/08-36 Лист01-11/0354
Про погодження переведення Кіщак О.О.

179
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04401/08-36 Лист01-11/0353
Про погодження переведення Денисенка С.В.

180
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04402/08-36 Лист01-11/0355
Про погодження переведення Дьякова С.О.

181
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04409/08-22 Лист01-13/0356
Про відновлення електропостачання на 
свердловину № 1 Розівського ЕЦВ КП 
"Облводоканал"

182
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04372/08-45 Лист214
ГІРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання експертного висновку

183
13.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04373/08-45 Лист212
ГІРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про проведення засідання робочої групи 15.06.2016

184
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04374/08-45 Лист56
НАДЕЖДИНСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення засідання робочої групи 15.06.2016

185
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04375/08-45 Лист46
ДУНАЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про проведення засідання робочої групи 15.06.2016

186
08.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04388/08-45 Лист01-028вих54
БОТІЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання висновку

187
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04390/08-20 Лист676/02-10-23
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про зменшення частини субвенції з обласного 
бюджету по коду доходів 41035000

188
07.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04531/08-45 Лист02-01-19/477
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи

189
15.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

04386/08-43 Лист22-ц/778/3013/1
Судова повістка про виклик до суду на 05.07.2016

190
08.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04497/08-34 Лист01/2-2/5022
Про внесення змін до договорів оренди водних 
об'єктів

191
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

04410/08-21 Лист08/01.3-09/2586
Про надання в оренду приміщення

192
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04544/08-29 Лист08/03.5-05/2640
Про підготовку дитячих оздоровчих закладів до 
безпечного їх функціонування в літній період

193
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

04406/08-20 Лист260/6/08-01-13-0
Про виплату заробітної плати найманим 
працівникам

194
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04485/08-41 Лист6945/6-2016
Про надання інформації щодо права власності на 
земельні ділянки, надані Інституту олійних культур 
НААН України у постійне користування

195
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

04505/08-41 Лист04/3-19/5979
Про державну реєстрацію громадських формувань

196
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04384/08-43 Ухвала908/821/16
Про залишення позову без розгляду

197
08.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04503/08-43 Ухвала908/1618/16
Про відкриття провадження у справі

198
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04533/08-23 Лист182/01-15
Про наявні обсяги зерна

199
10.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04534/08-23 Лист181/01-15
Про наявні обсяги цукру

200
10.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

04417/08-22 ЛистН-21/304
Про затвердження тарифів на попередні (при 
прийомі на роботу) і профілактичні періодичні 
медичні огляди працівників залізничного 
транспорту

201
26.05.2016від

№
від 14.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

04389/08-38 Лист02-12/131
Про оновлений список представників облпрофради

202
13.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04437/08-44 Лист954
Про забезпечення комплектування військових 
частин військовослужбовцями військової служби за 
контрактом

203
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04438/08-44 Лист955
Про погодження Плану перевірки 
облдержадміністрації

204
15.06.2016від

№
від 15.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04530/08-37 Лист966
Про нагородження Бабіна К.А. (інші)

205
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04407/08-32 Лист14/1569
ГУ МВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

206
10.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ 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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04408/08-32 Лист14/1570
ГУ МВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

207
10.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура

04415/08-43 Лист1.1-2844-16
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА 
Про скасування розпорядження, визнання 
недійсним додаткових угод до договорів оренди 
земельних ділянок водного фонду та їх повернення

208
09.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04522/08-22 Лист5/900
Про співфінансування робіт з капітального ремонту 
мостів

209
13.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

04488/08-23 Лист2073
Про виділення коштів на заходи з рибоводної 
меліорації водосховищ

210
14.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04350/08-41 Лист59/5/1-784нт
Про ситуацію навколо керівництва ПрАТ 
"Запорізький електровозоремонтний завод" (до 
відома)

211
01.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04351/08-49 Лист59/2-887дск
Про використання доменних імен Департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації

212
08.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

04420/08-41 Лист59/6/3-747нт
Про надання копії екологічної карти від 22.07.2011 
№ 1915/10/08 та копій звітних документів

213
03.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04518/08-49 Лист59/2/2-919дск
Про порушення вимог чинного законодавства у 
сфері технічного захисту інформації

214
15.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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04519/08-49 Лист59/6/3-830дск
Про ситуацію в Бердянському морському порту (до 
відома)

215
15.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04548/08-41 Лист59/6/1-841нт
Про надання інформації щодо кількості витрачених 
матеріалів для перитонеального діалізу

216
17.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

04387/08-19 Лист200-292/01-6085
Про надання інформації щодо стану найбільших за 
обсягом реалізації продукції підприємств області

217
10.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

04506/08-32 Лист2/1-1-3945
Про надання інформації щодо  місць видалення 
(полігонів) побутових відходів, у тому числі 
законсервованих та несанкціонованих

218
13.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04507/08-32 Лист2/1-1-4064
Про надання кандидатуру до складу комісії

219
15.06.2016від

№
від 16.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04362/08-35 Лист26-8089/263
Про надання інформації щодо виконання плану 
першочергових заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру 

220
08.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

04381/08-32 Лист13-28-0.25-9938/
Про проблемні питання, які виникають при 
забезпеченні земельними ділянками учасників АТО 
та членів сімей загиблих учасників АТО

221
09.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України
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04323/08-32 Лист1957/99-99-03-0
Про передачу в постійне користування земельних 
ділянок

222
10.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04361/08-22 Лист96-01/18/5-16
СЕМІНАР 30.06.2016
Про участь у семінарі

223
03.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04395/08-22 Лист103-01/12/5-16
Про визначення відповідальної посадової особи за 
здійснення комунікації з Агенством

224
14.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04521/08-22 Лист659-01/15/3-16
Про виконання Національного плану дій з 
енергоефективнсті на період до 2020 року

225
16.06.2016від

№
від 17.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

04382/08-27 Лист1864/23/5
Про надання пропозицій для підготовки Державної 
програми інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 
роки

226
09.06.2016від

№
від 14.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

04360/08-24 Лист5757/19/7-16
Про надання інвестиційних програм на 2016 рік

227
07.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

04359/08-20 Лист4717/15-6/5
Про надання інформації щодо діяльності кредитної 
спілки "Дар"

228
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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Джерело  інформації 
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04352/08-41 Лист30-06/178
Про надання інформації щодо уповноваженого 
підрозділу (особи) з питань запобігання та 
виявлення корупції

229
06.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Рахункова палата України

04349/08-20 Лист07-1113
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників апарату облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій, а також обсяги видатків на 
оплату їх праці

230
09.06.2016від

№
від 13.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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