
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.06.16 по 24.06.16

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
Заступники голови ОДА

04580/08-37 Доповідна записка
БОЙКО З.М.
Про нагородження Подоляк Г.В.

1
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04587/08-37 Доповідна записка
БОРИСОВ Б.М.
Про нагородження Садовенко Т.М., Яценко В.О.

2
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04554/08-01 Закон України1379-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення положень судового 
захисту іноземців  та осіб без громадянства і 
врегулювання окремих питань, пов`язаних з 
протидією нелегальній міграції

3
19.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04555/08-01 Закон України1394-VIII
Про внесення змін до статті 23 Закону України 
"Про національну поліцію" щодо уточнення деяких 
положень

4
31.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04556/08-01 Закон України1384-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2016 рік"

5
19.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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документа

04557/08-01 Закон України1411-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування пенсій

6
02.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04558/08-01 Закон України1367-VIII
Про внесення змін до Кодексу законів про працю 
України щодо випробування при прийнятті на 
роботу

7
17.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04559/08-01 Закон України1368-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
індексації розміру аліментів, визначеного судом у 
твердій грошовій сумі

8
17.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04560/08-01 Закон України1396-VIII
Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про 
лікарські засоби" щодо спрощення державної 
реєстрації лікарських засобів 

9
31.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04561/08-01 Постанова1422-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до Його 
Всесвятості Варфоломія, Архієпископа 
Константинополя і Нового Риму, Вселенського 
Патріарха щодо надання автокефалії Православній 
Церкві в Україні

10
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Народні депутати України

04606/08-10 Депутатське звернення274/2-6019
НДУ НЕДАВА О.А.
Про надання інформації щодо ситуації з 
викидами/скидами і перенесення забруднювачів

11
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04662/08-10 Депутатське звернення272/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О. 
Про звернення Хлистуна Д.П. щодо завершення 
процедури передачі об"єктів водопостачання до 
комунальної власності територіальної громади 
Новобогданівської сільради

12
21.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

2
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04663/08-10 Депутатське звернення271/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення батьків учнів Запорізької дитячої 
музичної школи № 2  щодо розміщення у 
підвальному приміщенні будинку № 17 по вул 
Сталеварів кафе-бару "Шантарам" та його літнього 
майданчика

13
21.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04666/08-10 Депутатське звернення095
НДУ МУСІЙ О.С.
Про реорганізацію стаціонарної медичної допомоги

14
21.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04579/08-29 Лист2-1332/16
Про виконання Національної стратегії у сфері прав 
людини

15
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04591/08-18 Лист11/14-266019.16
Про надання інформації та копій документів

16
13.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

04753/08-32 Листб/н
СІДЕЛЬНІКОВ О.Д.)
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

17
15.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04582/08-27 Лист321
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення фестивалю мистецтв 
"Киданецький піснецвіт - 2016"

18
10.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04593/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ВЛАСЮК П.О.
Про надання копій документів

19
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

3
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04749/08-27 Лист71
АСАМБЛЕЯ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ
Про участь у семінарі 30.06-01.07.2016

20
19.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04633/08-28 Лист34/16
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про ситуацію в Кам"янсько-Дніпровській ЦРЛ

21
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

04639/08-33 Лист100/56
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО ФР БРАЗИЛІЯ У М. 
ХАРКІВ
Про співробітництво

22
14.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

04583/08-45 Лист
ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про надання копії розпорядження

23
13.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04610/08-43 Лист314/1335/15-ц/3
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу щодо Ніконенко В.М.

24
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04562/08-04 Протокольне рішення22435/0/1-16
(П.Розенко) За результатами селекторної наради з 
питань організації роботи відповідно до постанови 
КМУ від 08.06.2016 № 365 "Деякі питання 
здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

25
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04563/08-04 Протокол наради 
(засідання)

22606/0/1-16
(В.Федорчук) Про стан здійснення заходів з 
реорганізації (ліквідації) центральних органів 
виконавчої влади, рішення про припинення яких 
прийнято у 2010-2015 роках

26
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

4



№
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04564/08-09 Доручення22309/1/1-16
(В.Кістіон) НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд листа Гуляйпільської райради щодо 
реконструкції покрівлі культурно-спортивного 
комплексу "Сучасник"

27
18.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04565/08-09 Доручення14279/3/1-16
(С.Кубів) Про погашення бюджетної 
заборгованості перед ДП "Івченко-Прогрес"

28
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04566/08-09 Доручення21156/1/1-16
(Г.Зубко) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення мешканців Наукового 
містечка, селищ Садівництво-Хортиця і 
Овочівництво-Хортиця на острові Хортиця щодо 
приватизації квартир

29
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04567/08-09 Доручення22337/1/1-16
(Г.Зубко) УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 23.06.2016 
Про участь у форумі

30
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04568/08-09 Доручення16668/18/1-16
(П.Розенко) Про розроблення стратегії розвитку 
первинної ланки надання допомоги населенню

31
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04569/08-09 Доручення21689/1/1-16
(П.Розенко) Про реституцію майна постраждалих 
від Голокосту

32
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04570/08-09 Доручення22113/1/1-16
(П.Розенко) КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 
УЧАСНИКІВ АТО ...
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Стан реалізації законодавства у сфері соціального 
захисту ветеранів війни, жертв нацистських 
переслідувань та дітей війни"

33
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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04571/08-09 Доручення22071/1/1-16
(С.Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про погодження розподілу видатків державного 
бюджету на будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців ЗСУ на 2016 рік

34
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04572/08-09 Доручення22152/1/1-16
(В.Кістіон) Про розгляд листів Запорізької облради 
щодо звернень депутатв облради

35
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04657/08-09 Доручення22683/1/1-16
(В.Гройсман) Про відзначення 22.06.2016 Дня 
скорботи і вшанування пам"яті жерт війни в 
Україні

36
21.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04658/08-09 Доручення22109/1/1-16
(П.Розенко) Про фінансування перинатальних 
центрів

37
17.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04659/08-09 Доручення5862/7/1-16
(П.Розенко) Про виконання рішень національних 
судів

38
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04660/08-09 Доручення20967/1/1-16
(Г.Зубко) Про проблемні питання 
соціально-економічного розвитку Запорізької 
області та шляхи їх розв"язання

39
21.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04661/08-09 Доручення22148/1/1-16
(В.Кістіон) Про проблемні питання діяльності 
підприємств теплоенергетики

40
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04692/08-09 Доручення20043/1/1-16
(В.Гройсман) Про оновлення складу Ради 
підприємців при КМУ

41
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

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

04720/08-23 Лист37-34-11/9516
Про вжиття заходів щодо попередження пожеж

42
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04573/08-32 Лист5/3-7/5484-16
Про надання кандидатури до складу робочої групи

43
10.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ паперовий паперова

04615/08-32 Лист5/3-9/5616-16
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про оголошення прибрежної акваторії 
Азовського моря гідрологічним заказником 
загальнодержавного значення "Приморський)

44
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04627/08-32 Лист5/3-7/5734-16
Про надання інформації щодо проведення 
перевірки місць видалення (полігонів) побутових 
відходів, у тому числі законсервованих та 
несанкціонованих

45
17.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04638/08-32 Лист5/3-12/5597-16
По надання пропозицій до проекту Екологічного 
паспорту регіону

46
14.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04594/08-22 Лист3231-02/18356*0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної програми розвитку 
вітчизняних промислових підприємств з 
урахуванням потреб внутрішнього споживання"

47
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04604/08-44 Лист2721-14/17280-0
Про надання пропозицій щодо визначення шляхів 
реформування системи мобілізаційної підготовки 
національної економіки

48
08.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04616/08-44 Лист2722-02/18120-0
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
державного матеріального резерву"

49
14.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ 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

04635/08-32 Лист04635/08-32
Про надання пільг з плати за землю

50
14.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04670/08-33 Лист4002-05/18818-0
ФОРУМ 14.07.2016
Про участь у форумі

51
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04611/08-33 Лист51/36-200-2440
Про міжнародні тендери в Словаччині

52
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04553/08-27 Лист16-06/07
Про проведення інформаційної кампанії до Дня 
Конституції України

53
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04578/08-22 Лист3361/12/14-16
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 24.06.2016
Про участь у засіданні робочої групи

54
13.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04552/08-29 Лист5528/9.1
Про проведення церемонії підняття прапорів

55
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

04656/08-44 Лист220/5901
Про повторне погодження проекту Закону України 
"Про протимінну діяльність в Україні"

56
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04589/08-24 Лист7/17-6015
Про надання інформації щодо добудови 
проблемних житлових об"єктів

57
23.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ 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

04605/08-33 Лист7/9-7230
Про надання переліку соціально важливих 
споживачів природного газу

58
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04609/08-24 Лист7/14-7037
Про надання інформації  щодо розроблення та 
оновлення містобудівної документації та 
забезпечення міських населених пунктів планами 
зонування території

59
13.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04613/08-24 Лист7/14-7257
Про надання інформації щодо будинків (квартир), в 
яких проживають особи,які стали інвалідами 
внаслідок участі в Революції Гідності та АТО...

60
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04614/08-45 Лист7/23-7407
ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ 24.06.2016
Про участь у конференції

61
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04752/08-37 Лист7/23-7636
Про надання кандидатур до нагородження 
ювілейною медаллю "25 років незалежності 
України"

62
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04595/08-35 Лист7908/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

63
31.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04596/08-35 Лист8695/0/14-16/014
Про організацію надання соціальних послуг в 
об`єднаній територіальній громаді

64
14.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04625/08-30 Лист8875/0/14-16/57
Про надання батькам-вихователям додаткових 
соціальних гарантій

65
17.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04636/08-35 Лист8222/0/14-16/18
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо реалізації положень Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і 
трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки

66
06.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04637/08-35 Лист8829/0/14-16/18
Про виконання галузевої угоди

67
16.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04681/08-35 Лист9073/0/14-16/19
Про надання інформації щодо здійснення опіки та 
піклування над повнолітніми недієздатними 
особами та особами, цивільна дієздатність яких 
обмежена

68
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04602/08-20 Лист31-07030-07-5/1
Про надання інформації щодо обсягів видатків, які 
будуть спрямовані на фінансування заходів з 
підготовки та відзначення 25-ї річниці 
незалежності України

69
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04626/08-20 Лист31-08020-01-21/
Про збільшення видатків

70
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04653/08-20 Лист31-08010-06-9/1
Про надання пропозицій щодо можливості 
перерозподілу видатків

71
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04624/08-23 Лист001-4160/44
Про надання дозволу на меліоративний відлов риби

72
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04719/08-24 Лист001-4243/35
Про відновлення надання послуг водопостачання

73
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівський міськвиконком

04647/08-22 Лист02-01-15/1373
Про виділення коштів

74
14.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04673/08-24 Лист00098/02-17/01
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 12.08.1999 № 409

75
14.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

04608/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ МОЛОЧАНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про подальшу долю КЗ "Молочанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

76
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Берестівська селищна тер. громада Бердянського району

04628/08-20 Лист01-31/313
Про виділення коштів для фінансування за рахунок 
субвенції придбання спецтехніки для утворення 
комунального підприємства

77
16.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04607/08-10 Депутатське звернення124
ДОР МАЙСТРО Д..М.
Про розгляд колективного звернення членів СТ 
"Луч-88" 

78
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

04665/08-10 Депутатське звернення03
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про звернення Гладкової Т.І. щодо надання 
допомоги в лікуванні сина

79
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04667/08-10 Депутатське звернення108
ДОР РЄПКІН О.О.
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

80
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04668/08-10 Депутатське звернення105
ДОР РЄПКІН О.О.
Про виділення коштів з обласного бюджету

81
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04669/08-10 Депутатське звернення104
ДОР РЄПКІН О.О.
Про реформування навчальних закладів області

82
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

04643/08-17 Розпорядження81-р
Про скликання шостої позачергової сесії 
Запорізької облради сьомого скликання

83
17.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04644/08-17 Лист2807/01-27
Про звернення Гірсівської, Надеждинської і 
Дунаївської сільрад Приазовського р-ну області

84
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04645/08-17 Лист2576/01-13
Про погашення податкового боргу КП 
"Облводоканал" ЗОР

85
17.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04646/08-17 Лист2829/01-11
Про підвищення ефективності діяльності КП 
"Автогосподарство" ЗОР

86
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

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

04620/08-17 Лист161
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 23.06.2016
Про участь у засіданні

87
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04742/08-17 Лист162
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 17.06.2016

88
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04743/08-17 Лист163
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 23.06.2016

89
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

04640/08-22 Лист1/06-01-412
Про обслуговування пільгових категорій громадян

90
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

04586/08-22 Лист58/5663
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на червень 2016 р.

91
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04711/08-22 Лист007-44/8975
Про врегулювання взаємовідносин з постачання 
електроенергії із закладами освіти Бердянського 
р-ну

92
10.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

04744/08-37 Лист9/938
Про нагородження Жука К.А. (інші)

93
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

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

04600/08-32 Лист02/б/11
Про поновлення договору оренди землі під 
санаторієм-профілакторієм на о.Хортиця

94
14.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04630/08-37 Лист38/67
Про нагородження Недбайло А.Л. (інші)

95
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04584/08-37 Лист09/24-1323
Про нагородження Шевченко В.П., Гойденко О.Б.

96
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04642/08-29 Лист53-09-1330
Про фінансову підтримку волейбольної команди 
"Орбіта-ЗТМК-ЗНУ"

97
17.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04714/08-22 Лист06/13-1378
Про незастосування  примусового відключення 
електроенергії

98
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04737/08-22 Лист06/13-1379
Про відключення від електропостачання комбінату

99
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

04674/08-32 Лист20/3115
Про додаткову угоду до договору оренди землі

100
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

04588/08-32 Лист15/5/90/59
Про надання дозволу на розробку землевпорядної 
документації

101
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04655/08-44 Лист22-5881
Про внесення змін до Правил використання 
маломірних суден на водних об"єктах

102
13.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

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

04641/08-44 Лист1382
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про проведення тактико спеціального навчання 
24.06.2016

103
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04684/08-44 Лист1610
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про розміщення на місцевих телеканалах на правах 
соціальної реклами відеороликів про діяльність 
Національної гвардії України

104
09.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04721/08-44 Лист2140
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про сприяння в виконанні рішення Ради оборони 
області від 16.12.2015 № 59

105
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04722/08-44 Лист2139
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про виділення коштів на придбання обладнання

106
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04617/08-22 Лист21/06-16-3
ТОВ "СТАРАВТО"
Про виключення зі складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Полоз Г.Ю.

107
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04618/08-22 Лист21/06-16-4
ТОВ "СТАРАВТО"
Про виключення зі складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Чумак Є.Л.

108
21.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04631/08-37 Лист14/1731
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Майстренка С.М. (інші)

109
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04675/08-22 Лист2
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА АВТОТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ"
Про проведення перевірки підприємства

110
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

04676/08-22 Лист149
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про проведення перевірки підприємства

111
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04677/08-22 Лист9
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 
12309"
Про проведення перевірки підприємства

112
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04679/08-23 Лист51
ТОВ "АТП АСА"
Про проведення перевірки підприємства

113
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04687/08-22 Лист80
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про проведення перевірки підприємства

114
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04688/08-22 Лист126
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про проведення перевірки підприємства

115
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04690/08-22 Лист06/22-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про проведення перевірки підприємства

116
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04699/08-37 Лист397/01
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"
Про присвоєння почесного звання Сухіну В.В.

117
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04710/08-22 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ Е.Н.
Про проведення перевірки

118
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04713/08-24 Лист1
ТОВ "МЕТСТАР КОМПАНІ"
Про надання переліку об"єктів комунальної 
власності

119
17.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04716/08-22 Лист100
ТОВ "ТК "СПРІНТ-АВТО"
Про проведення перевірки підприємства

120
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04724/08-22 Лист149
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про проведення перевірки підприємства

121
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04725/08-22 Лист152
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про винесення питання на голосування

122
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04726/08-22 Лист129
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про повернення пакетів 1а та 2а

123
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04727/08-22 Лист130
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про відмову від участі у конкурсі

124
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04729/08-22 Лист64
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про проведення перевірки підприємства

125
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04735/08-22 Лист152
ТОВ "ЗАПОРІЖГРАДТРАНС"
Про проведення перевірки підприємства

126
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04736/08-22 Лист130
ТОВ "АВТО-ЧІЧКАС"
Про проведення перевірки підприємства

127
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04741/08-22 Лист4045
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про електропостачання підприємства

128
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04747/08-24 Лист21/06-16/1
ТОВ "СТАРАВТО"
Про виключення зі складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Полоз Г.Ю.

129
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04748/08-22 Лист21/06-16-2
ТОВ "СТАРАВТО"
Про виключення зі складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Чумак Є.Л.

130
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04751/08-22 Лист24/06-16-8
ТОВ "СТАРАВТО"
Про проведення перевірки підприємства

131
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04755/08-22 Лист22
ТОВ "АТП - 12307"
Про проведення перевірки підприємства

132
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04577/08-41 Лист7697/42/03/04-20
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВП ДНІПРРВСЬКОГО ВП
Про надання інформації щодо  дозволу на 
спеціальне водокористування виданий ПрАТ 
"Запорізький електровозоремонтний завод"

133
13.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04592/08-41 Лист25712/50/2-2016
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації та копій документів

134
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04629/08-27 Лист76
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЗАПОРІЗЬКА 
ЄПАРХІЯ
Про виділення автобусів

135
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04678/08-22 Лист3
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про проведення перевірки підприємства

136
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04686/08-22 Лист162
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про проведення перевірки підприємства

137
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04715/08-22 Лист19
ФОП ГОНЧАРОВ В.М.
Про проведення перевірки підприємства

138
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ 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

04717/08-22 Лист23/06-1
ФОП БОБКОВА М.А.
Про проведення перевірки підприємства

139
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04734/08-22 Листб/н
ФОП ЧЕРКЕЗ І.М.
Про проведення перевірки підприємства

140
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04740/08-22 Лист13/1083
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

141
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04746/08-24 Лист2235
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про відключення від енергоспоживання

142
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04733/08-24 Лист08/2372
Про сплату за спожиту електроенергію

143
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04745/08-24 Лист10/2377
Про водопостачання Розівського р-ну

144
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04652/08-38 Листб/н
ВГО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
"УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР" ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про створення в області Гуманітарної групи  

145
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04654/08-38 Лист41/16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про перейменування вулиць

146
13.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04697/08-26 Лист30
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КЛУБ 
ІНВАЛІДНОГО СПОРТУ "ФОКІС"
Про збереження Кам"янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату

147
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04708/08-26 Лист56
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ІНВАЛІДІВ
Про збереження Кам"янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату

148
09.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04728/08-22 Лист125
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про проведення перевірки ТОВ "Старавто"

149
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

04691/08-43 Постанова328/1972/16-а
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання протиправним та скасування 
(частково) рішення

150
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

04585/08-37 Лист01-20/1216
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ"
Про нагородження Гельман В.М. (інші)

151
27.05.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Черкаська ОДА

04598/08-27 Лист767/01/01-51
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Холодний Яр - фестиваль нескореної нації"

152
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента 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

04664/08-15 Лист03-01/1569
(В.Ковальчук) Про відзначення 28.06.2016 20-ї 
річниці Конституції України

153
03.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04694/08-15 Лист43-01/631
(Р.Павленко) Про сприяння в проведенні фіналу 
Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої 
творчості "Усі ми діти твої, Україно!"

154
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Президент України

04621/08-02 Указ260/2016
Про зміни у Складі Ради з питань національної 
єдності

155
17.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04693/08-02 Указ268/2016
Про відзначення у 2016 році Дня хрещення 
Київської Русі - України

156
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04612/08-20 Лист01-21/556
Про виділення коштів на будівництво полігону 
твердих побутових відходів в с.Дмитрівка

157
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

04712/08-20 Лист05-24/0478
Про сплату у повному обсязі податків та зборів 

158
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вознесенівська райадміністрація

04581/08-37 Лист01-21/0325
Про присвоєння Почесного звання Тихомировій 
Г.В.

159
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська 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

04599/08-22 Лист114/01-45
Про погашення боргу за спожиту електроенергію 
ДНЗ "Дюймовочка"

160
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04632/08-36 Лист01-01-29/0460
Про погодження переведення Авдєєвої О.М.

161
16.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04634/08-33 Лист01-24/596
НАРАДА 23.06.2016
Про участь у нараді

162
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04698/08-37 Лист1159/01-18
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України" Чорненького В.А.

163
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04651/08-32 Лист01-23/0717
Про надання роз"яснень щодо повноважень членів 
робочої групи

164
14.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04672/08-34 Протокол6
Про відновлення електропостачання свердловини 
№ 4 Розівського ЕЦВ КП "Облводоканал"

165
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04702/08-36 Лист01-11/0357
Про погодження переведення Фомича М.В.

166
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04704/08-36 Лист01-11/0361
Про погодження переведення Воробель Н.О.

167
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04705/08-36 Лист01-11/0359
Про погодження переведення Топалова С.А.

168
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04706/08-36 Лист01-11/0365
Про погодження переведення Куленко Ю.Л.

169
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04707/08-36 Лист01-11/0363
Про погодження переведення Іванини О.І.

170
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04709/08-36 Лист01-11/0368
Про погодження переведення Солодухи О.В.

171
13.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04700/08-36 Лист01-07/26/0402
Про погодження  призначення Сєводнєва В.П.

172
17.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04701/08-36 Лист01-07/26/0396
Про погодження  звільнення Водоп`янової І.В.

173
16.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04703/08-36 Лист01-07/26/0408
Про погодження  призначення Водоп`янової І.В.

174
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

04648/08-26 Лист01.1-14/267
Про діяльність КЗ "Кам"янська спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

175
15.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04649/08-45 Лист01.1-10/268
Про внесення змін до перспективного  плану 
формування територій громад області

176
16.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Михайлівська райрада

04696/08-32 Лист01-04/161
Про сприяння у вирішенніьпитання введення в 
експлуатацію артезіанської свердловини

177
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

04723/08-20 Лист02-0304/259/02-
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬРАДА 
М.БЕРДЯНСЬКА
Про виділення коштів з обласного бюджету

178
17.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04750/08-24 Лист724
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про відновлення реконструкції водоопостачання 
села

179
22.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04754/08-45 Лист286
КІРОВСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення об"єднаної територіальної громади

180
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

04739/08-45 Лист02-12/1002
Про надання дозволу на друкування проекту 
розпорядження голови облдержадміністрації ДСК 
літер "М"

181
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

04601/08-41 Лист01.1-30/159
Про надання інформаційної довідки щодо 
звернення директора КУ "Орловський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР Верещагіної 
Т.В.

182
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04730/08-37 Лист01.1-30/168
Про нагородження Денисової Т.А.

183
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

04738/08-37 Лист7/1086
Про нагородження Александрової О.В. (інші)

184
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04680/08-20 Лист04-08/447-4389
Про зміни до розпису державного бюджету на 2016 
рік

185
21.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04685/08-41 Лист7к/08/04-4/10-20
Про закупівлю закладами охорони здоров"я 
імунохроматографічних тестів

186
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04575/08-44 Лист260/ПР
Про безумовне виконання завдання щодо призову 
громадян України на строкову військову службу

187
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04576/08-44 Лист259/пр
Про безумовне виконання завдання з відбору 
кандидатів на військову службу за контрактом

188
16.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04683/08-44 Лист550/ф
Про збільшення обсягу загального фонду

189
22.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04650/08-22 Лист25-02/20-04-771
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНУ
Про обстеження об"єктів оборонного значення та 
оборонних галузей у області

190
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04682/08-32 Лист14/1571
ГУ МВС В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

191
14.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04731/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення Новікової О.О. щодо 
поновлення провадження стосовно банкрутства ДП 
"Аеропорт Бердянськ"

192
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04732/08-41 Лист19-р
Про розгляд листа СП "Мелітопольська дистанція 
колії" щодо проведення ремонту небезпечних 
об"єктів та з інших питань

193
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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04756/08-41 Лист05/1-2521-15
Про надання інформації щодо ТОВ "Лідер"

194
24.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

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

04603/08-41 Лист2585/39/107/03-2
Про надання інформації щодо  проведених у 
навчальних закладах поточних (капітальних) 
ремонтів,  (будівництв)

195
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04671/08-41 Лист2768/39/107/01-2
Про ознайомлення з документацією щодо 
здійснення процедури закцпівлі (відкриті торги) з 
проведення будівельних робіт

196
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04622/08-41 Лист59/3/1-1383нт
Про надання інформації та копій документів

197
22.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04623/08-41 Лист59/6/1-851нт
Про надання інформації та копій документів

198
21.06.2016від

№
від 22.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04718/08-41 Лист59/3/1-1399нт
Про надання інформації та копій докментів щодо 
фінансування команд майстрів з ігрових видів 
спорту

199
23.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04551/08-39 Постанова217
Про перші вибори депутатів сільських, селищних 
та міських рад об`єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних та  міського голів 
28.08.2016

200
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура
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04689/08-41 Лист10/3/2-26211-15
Про надання  копій рішень ради оборони 
Запорізької області

201
23.06.2016від

№
від 23.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04590/08-34 Лист02-8667/161
Про визначення навчального закладу для 
проведення перевірки 15-17.08.2016

202
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04619/08-34 Лист02-8394/161
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку розроблення планів 
діяльності єдиної державної системи цивільного 
захисту та інших суб"єетів забезпечення цивільного 
захисту"

203
14.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

04574/08-24 Лист15-1-2-6/4242
Про запобігання виникнення спалахів гострих 
кишкових інфекційних захворювань серед 
населення

204
17.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

04597/08-32 Лист01-18/3471-16
Про протидію незаконним рубкам у лісах

205
15.06.2016від

№
від 21.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04695/08-36 Лист93/13/22-16
Про роз"яснення з проблемних питань у звв"язку із 
впровадженням Закону України від 10.12.2015 № 
889-VIII "Про державну службу"

206
21.06.2016від

№
від 24.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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