
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.07.16 по 08.07.16

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
Перший заступник голови ОДА

05025/08-22 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про фінансування будівельних робіт для 
завершення газифікації населених пунктів 
Приазовського та Якимівського районів

1
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комісії Верховної Ради України

04991/08-14 Лист619-22
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 07.07.2016
Про участь у засіданні

2
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04938/08-10 Депутатське звернення04-35/17-641
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ АТО 
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про повторне звернення Корнійчука В.П. в 
інтересах Капустіна П.І.

3
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

04939/08-10 Депутатське звернення1/322
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Іванісова С.М. щодо 
увіковічнення подвигу Щербини П.Д.

4
23.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04940/08-10 Депутатське звернення796
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців с. Новотроїцьке 
Вільнянського р-ну щодо безперебійного 
забезпечення населення села водою

5
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04955/08-10 Депутатське звернення126-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення ТОВ "Новий лад" щодо 
використання державного майна, яке знаходиться 
на балансі професійних училищ

6
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05037/08-10 Депутатське звернення277/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення директора Запорізького 
електротехнічного коледжу Рябенка Є.М. щодо 
аварійного стану даху та стелі навчального закладу

7
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05079/08-10 Депутатське звернення144-6/27-14
НДУ ЄДНАК О.В.
Про надання інформації щодо Програми 
поводження з твердими побутовими відходами в 
області

8
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05080/08-10 Депутатське звернення130-07/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про ситуацію навколо ПрАТ "Запорізький завод 
"Перетворювач"

9
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05045/08-44 Лист1335
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В2095
Про виділення кабелю електричного

10
23.05.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04932/08-22 Лист76-01-50/812
ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про співробітництво

11
24.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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04937/08-36 Лист240/8
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 
Про співробітництво

12
24.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05020/08-24 Лист39
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про перегляд тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання Семенівською 
сільрадою Мелітопольського р-ну

13
01.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05061/08-23 Лист01/01
ВИСТАВКА-КОНФЕРЕНЦІЯ 11-12.08.2016
Про участь у виставці-конференції

14
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05087/08-25 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ "ПІДПРИЄМЦІВ ТА 
ПРОМИСЛОВЦІВ - ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ...
Про сприяння в проведенні круглого столу

15
08.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

05092/08-24 Лист306
АСОЦІАЦІЯ "УКРВОДКАНАЛЕКОЛОГІЯ"
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
06-09.09.2016
Про участь у конференції

16
08.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05056/08-24 Лист02/07-07-457е
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про проект галузевих норм чисельності 
працівників підприємств теплоенергетики

17
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05090/08-22 Лист07-010
ГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
"СПОРТИВНИЙ СОЮЗ"
Про сприяння в проведенні заходу 17.07.2016

18
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04928/08-43 Лист804/16485/15 (8
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик на судове засідання за позовом 
Молошної О.Л.

19
24.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04929/08-43 Лист2906
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про копію рішення по справі від 23.06.2016 
№328/1972/16-а

20
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04910/08-09 Доручення23853/0/1-16
(В. Гройсман) Про надання інформацї щодо 
виконання плану заходів з підготовки та 
відзначення 25--і річниці незалежності України

21
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04911/08-09 Доручення28189/1/1-16
(В. Гройсман) Про відзначення у 2016 році Дня 
хрещення Київської Русі - України

22
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04912/08-09 Доручення23363/2/1-16
(Г.Зубко) Про забезпечення виконання протоколу 
засідання Міжвідомчого оперативного штабу 
Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 25.06.2016

23
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04913/08-09 Доручення22482/1/1-16
(Г.Зубко) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

24
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04914/08-09 Доручення46534/9/1-15
(В.Кириленко) про надання інформації щодо стану 
виконання заходів, спрямованих на активізацію 
вивчення громадянами англійської мови

25
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04915/08-09 Доручення23743/1/1-16
(В.Федорчук) Про Прогноз НСПП щодо розвитку 
соціально-трудових відносин, виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
другому півріччі 2016 року

26
02.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04916/08-04 Протокол наради 
(засідання)

23719/0/1-16
(П.Розенко) Про концепцію відзначення 25-ї 
річниці незалежності України, стан виконання 
протоколу засідання Оргкомітету з підготовки та 
відзначення 25-ї річниці незалежності України від 
09.06.2016 та плану заходів з підготовки та 
відзначення 25-ї річниці незалежності України

27
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04917/08-03 Постанова394
Про затвердження Положення про Міністра КМУ

28
24.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04922/08-49 Доручення738/1/1-16-ДСК
(Г.Зубко) Про завершення будівництва 
фортифікаційних споруд

29
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05026/08-09 Доручення16821/3/1-16
(С.Кубів) Про забезпечення виконання Протоколу 
засідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при КМУ 17.06.2016

30
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05027/08-09 Доручення23953/1/1-16
(Г.Зубко) Про соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження АЕС

31
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05028/08-09 Доручення23371/1/1-16
(С.Кубів) Про підтримку проектів нормативних 
актів з питань розрахунку нормативно-грошової 
оцінки

32
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05030/08-09 Доручення23538/1/1-16
(В.Гройсман) Про тимчасове виконання обов"язків 
голів місцевих державних адміністрацій

33
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05071/08-09 Доручення1253/19/1-16
(П.Розенко) Про вжиття заходів до усунення 
виявлених порушень та прискорення адаптації 
власних веб-сайтів до потреб користувачів з вадами 
зору та слуху

34
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

05072/08-09 Доручення24725/0/1-16
(П.Розенко) Про розміщення на офіційних 
веб-сайтах органів виконавчої влади зображення 
банера "Держава турбується про  тебе"

35
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05073/08-09 Доручення24299/1/1-16
(П.Розенко) Про розгляд звернення Бердянської 
регіональної асоціації  інвалідів щодо сприяння в 
проведенні Міжнародного фестивалю творчості 
інваліді "Повір у себе"

36
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05077/08-49 Доручення837/1/1-16-ДСК
(В.Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (20-26.06.2016)

37
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05005/08-23 Лист37-18-4-11/1039
Про надання інформації щодо регіональних 
програм та проектів міжнародної технічної 
допомоги, спрямованих на розвиток сільських 
територій

38
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04946/08-32 Лист5/36072-16
Про надання звіту зі створення та розширення 
територій та об`єктів ПЗФ за І півріччя 2016 рок

39
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04921/08-49 Лист4311-04/588-03д
Про погодження оновленого Плану невідкладних 
заходів до мінімізації дій РФ з дестабілізації 
ситуації в економіці України

40
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04947/08-33 Лист4232-06/19448-0
Про 19-ту Китайську міжнародну виставку-ярмарок 
з інвестицій та торгівлі 08-11.09.2016

41
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04968/08-19 Лист3031-07/20084-0
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

42
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04995/08-27 Лист4504-04/19944-0
Про надання інформації щодо наявності в області 
природних територій, яким надано статус курорту 
місцевого значення

43
04.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05066/08-33 Лист4232-06/20397-0
Про надання інформації щодо організації та участі  
у міжнародних та національних 
виставково-ярмаркових заходах регіону

44
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05076/08-33 Лист4002-05/19808-0
Про участь у роботі ППС ЄІС 2014-2020 "Басейн 
Чорного моря"

45
04.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04920/08-27 Лист02-07/02
Про надання інформації щодо розміщення 
соціальної реклами в рамках відзначення 20-ї 
річниці Конституції України

46
02.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04956/08-28 Лист09-04/61/15555
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення колективу КУ "Запорізька 
обласна клінічна лікарня"

47
22.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05065/08-28 Лист05.3-13/16946
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції розвитку системи 
громадського здоров"я в Україні"

48
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04957/08-24 Лист7/10-8086
Про надання переліку підприємств комунальної 
теплоенергетики, водопостачання та 
водовідведення яким на підставі судових рішень 
накладено арешт на поточні рахунки

49
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04970/08-45 Лист7/13-8046
Про моніторинг фінансової спроможності 
об"єднаних територіаьних громад

50
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05075/08-20 Лист7/19-8304
Про моніторинг стану використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку

51
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05078/08-24 Лист7/9-8295
Про надання інформації щодо технічного стану 
водопровідних та каналізаційних мереж

52
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05081/08-24 Лист7/10-8322
Про забезпечення ефективної системи оплати 
житлово-комунальних послуг

53
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05082/08-24 Лист7/10-8273
Про погашення заборгованості за спожиті 
житлово-комунальні послуги

54
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04942/08-29 Лист9206/0/14-16/59
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу, відповідального за виготовлення та 
розміщення реклами

55
24.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04943/08-30 Лист8671/0/14-16/57
Про персональну відповідальність працівників 
служб у справах дітей

56
14.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05002/08-35 Лист9716/0/14-16/115
Про організацію в 2016 році санаторно-курортного 
лікування інвалідів

57
04.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05006/08-35 Лист9801/0/14-16/014
Про надання інформації для підготовки 
Національної аналітичної доповіді щодо виконання 
Україною Мадридського міжнародного плану дій з 
питань старіння населення в період 2012-2016 років

58
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

04935/08-43 Лист20.1-51256578-4
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 
СЛУЖБИ ВІДДІЛ ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
Про своєчасне виконання виконавчого листа від 
25.05.2016 №759/16206/14-ц

59
17.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05043/08-41 Лист04-4083/40
Про заходи щодо забезпечення правопорядку

60
17.06.2016від

№
від 07.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05064/08-24 Лист02-4342/35
Пропозиції по поліпшенню водопостачання в 
м.Бердянську

61
29.06.2016від

№
від 07.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05042/08-32 Лист01/02-32/03735
Про нормативну грошову оцінку землі

62
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05089/08-22 Лист01/02-26/03747
Про електропостачання Центру надання 
адміністративних послуг

63
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

04983/08-37 Лист3243/02-39-1
Про нагородження Скляра О.Г.

64
01.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

04941/08-10 Депутатське звернення134
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про звернення ГО "Запорізька райорганізація 
УТМР" щодо мисливських угідь, які перебувають у 
користуванні ДП "Запорізьке лісомисливське 
господарство"

65
04.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04996/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
По виділення коштів  на реалізацію заходів з 
енергозбереження

66
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04997/08-10 Депутатське звернення05/07/16-5
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про відновлення прийому учнів в КЗ "Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1" 
ЗОР

67
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05001/08-10 Депутатське звернення05-07-2
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про ситуацію навколо Центрального парку 
культури та відпочинку "Дубовий Гай"

68
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05034/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про виділення коштів для КУ "Чернігівська ЦРЛ"

69
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05035/08-10 Депутатське звернення1/2016/2
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання графіків виконання 
будівельно-монтажних робіт та характеристик 
об"єктів

70
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05036/08-10 Депутатське звернення1/2016/6
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання перелік автодоріг, роботи з 
реконструкції або капітального ремонту яких, 
планується виконати у 2016 році

71
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

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

04923/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)1
Про внесення змін та доповнень до  регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об"єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.09.2011 №4, зі змінами та 
доповненнями

72
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04924/08-17 Рішення11
Про надання згоди на передачу завершенного 
будівництвом об`єкта соціальної інфраструктури

73
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04925/08-17 Рішення13
Про припинення договору надання водного об`єкта 
місцевого значення, розташованого на території 
Мелітопольського району Запорізької області, у 
тимчасове користування на умовах оренди фізичній 
особі Кашкарьову О.В.

74
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04926/08-17 Рішення15
Про граничні суми витрат

75
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04927/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2014 №28, зі змінами та доповненнями

76
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04949/08-17 Лист01-26/1090
Про чергову сесію облради

77
02.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04951/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін  до обласної Програми 
підвищення якості та ефективності виконання 
представницьких та управлінських функцій 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування та території Запорізької 
області на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням 
облради від 22.11.2012 № 15, (зі змінами та 
доповненнями)

78
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04984/08-17 Лист3122/01-27
ТЕМАТИЧНА ЗУСТРІЧ 08.07.2016
Про участь у зустрічі

79
05.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04985/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2016 році, затвердженого рішенням 
облради від 31.03.2016 № 18, зі змінами та 
доповненнями

80
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04986/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про внесення змін до Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області, розвитку 
матеріально-технічної бази органів і підрозділів 
внутрішніх справ, прокуратури, УСБУ в 
Запорізькій області, спеціалізованих підрозділів 
міліції ВВ МВС України, Управління податкової 
міліції ДПС у Запорізькій області на 2012-2016 
роки (зі змінами та доповненнями), затвердженої 
рішенням Запорізької облради від 23.02.2012 № 9

81
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04987/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін до Програми покращення стану 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення Запорізької області на 2016 рік, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
25.02.2016 № 6 (зі змінами)

82
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

05008/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 22.11.2012 № 12 (зі 
змінами та доповненнями)

83
30.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05011/08-17 Лист2487/01-11
Про надання інформаціії щодо виконання рішення 
облраді від 20.03.2014 № 19 (зі змінами)

84
02.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05040/08-17 Лист2958/01-27
Про встановлення дорожніх знаків

85
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05062/08-17 Лист2877/01-11
Про звернення Служби автомобільних доріг у 
Запорізькій обл. щодо  додаткового  виділення 
коштів з обласного бюджету

86
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05009/08-10 Депутатське звернення166
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання пропозицій щодо перерозподілу та 
додатковому виділенню коштів

87
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05010/08-17 Лист165
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 30.06.2016

88
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04973/08-22 Лист007-41/10009
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
серпень 2016 року

89
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05048/08-22 Лист007-43/10204
Про розрахунки за спожиту електроенергію КП 
"Облводоканал" ЗОР

90
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

05085/08-37 Лист011-0613
Про нагородження Артемова М.Є. (інші)

91
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05014/08-37 Лист09/24-1426
Про нагородження Резнікова А.Г.

92
04.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

05058/08-37 Лист923/УК
Про нагородження Хілкова К.В. (інші)

93
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04931/08-23 Лист8081/3-16/27
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про співробітництво

94
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04934/08-22 Лист4
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про внесення змін до паспорту автобусного 
маршруту

95
24.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04950/08-22 Лист06/198
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

96
04.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04960/08-22 Лист8
ТОВ "АТП 12309"
Про відмову від участі у конкурсі

97
05.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04990/08-32 Лист41/5
ТОВ "ВАЛВІТ"
Про продовження строку дії Договору оренди землі

98
05.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05017/08-22 Лист776
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

99
01.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05050/08-32 Листб/н
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
Про проведення перевірки щодо правомірності 
ненадання в оренду земельних ділянок

100
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05070/08-22 Лист07/07-16-1
ТОВ "СТАРАВТО"
Про відмову щодо участі у конкурсі

101
08.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04988/08-22 Лист05/07-1
ПП"ЗАПОРІЖГАЗ-СЕРВІС"
Про надання роз"яснень щодо процедури 
прийняття в експлуатацію газових лічильників

102
05.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05021/08-32 Лист285
СВК "МИРНИЙ"
Про самовільне зайняття земельних ділянок 
Залізним В.Г.

103
30.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05097/08-44 Лист1104
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ОБ"ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про погодження зведених та часткових нарядів на 
поставку техніки

104
05.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

04909/08-38 Лист001
Про діяльність Запорізької облорганізації 
Товариства сприяння оборони України

105
22.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05019/08-24 Лист12/2435
Про законність створення КП "Керуюча компанія 
водоканал" БМР

106
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Партії та громадські об'єднання

05003/08-38 Лист01.07.2016
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про сумісництво на посаді керівника обласної 
партійної організації

107
01.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05004/08-29 Листб/н
ЗОМО "НАШЕ ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ"
Про сприяння в проведенні заходу 17.07.2016

108
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05016/08-32 Лист101/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про відкриття полювання

109
04.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05047/08-38 Лист40
Про недостойну поведінку

110
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05069/08-38 Лист07.07.2016
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про ситуацію на ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

111
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05086/08-38 Лист44/16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про події 05.07.2016

112
05.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05091/08-32 Лист50
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ"ЄДНАННЯ УСВА
Про зменшення арендної плати за землю

113
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05060/08-24 Лист177
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про винесення питань на сесію облради

114
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04965/08-28 Лист4681
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про відновлення робіт на харчоблоці

115
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

05067/08-26 Лист01-20/1437
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про вступ до магістратури за 
освітньо-професійною програмою "Державна 
служба"

116
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05068/08-26 Лист01-11/724
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ"
Про виділення коштів для впровадження 
енергозберігаючих заходів

117
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Філія НАК "Украгролізинг"

05099/08-37 Лист10-05/210
Про нагородження Бруя В.І.

118
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Полтавська ОДА

04919/08-34 Лист01-58/1409
Про надання допомоги в ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації

119
02.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04992/08-15 Лист03-01/1670
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
виконання Указу Президента України від 
19.03.2015 № 150/2015

120
05.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04993/08-15 Лист03-01/1670
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
об"єктів, які плануються до відкриття головою 
ОДА в період до 24.08.2016

121
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

17



№
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05033/08-15 Лист03-01/1697
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
першого заступника голови, заступників голови, 
заступника голови-керівника апарату 
облдержадміністрації

122
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Президент України

04953/08-02 Указ257/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня медичного працівника

123
17.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04954/08-02 Указ284/2016
Про внесення змін до Положення про почесні 
звання

124
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05031/08-15 Лист37/32846-01
Про погодження відпустки Бриль К.І.

125
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04976/08-36 Лист01-32/616
Про надання роз"яснень щодо оплати праці

126
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04972/08-21 Лист01-51/892
Про ситуацію навколо майна та земельної ділянки 
ЗАТ "Стептехсервіс"

127
01.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05007/08-24 Лист01-30/903
Про  відключення об'єктів водопостачання від 
електропостачання

128
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05049/08-22 Лист01-28/912
Про погодження паспортів приміських автобусних 
маршрутів

129
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04989/08-36 Лист01-01-29/0459
Про погодження переведення Кириленка В.І.

130
16.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05013/08-36 Лист01-01-29/0458
Про погодження переведення Борисенко О.В.

131
16.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05063/08-43 Лист01-01-35/0484
Про укладання мирової угоди

132
07.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05054/08-20 Лист01-16/0702
Про передачу іншої субвенції

133
04.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05057/08-37 Лист01-16/0714
Про нагородження Рябовол Л.Д.(інші)

134
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05059/08-37 Лист01-16/0715
Про нагородження Селезньової В.Є.

135
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04952/08-37 Лист03-02/46-к
Про нагородження Селевича С.О.

136
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

04971/08-20 Лист03-12/0373
Про виділення  ДП "Василівське лісове 
господарство" необхідних коштів та 
експлуатаційних матеріалів

137
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04977/08-36 Лист03-12/0376
Про погодження переведення Суптелі М.М.

138
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04978/08-36 Лист03-12/0374
Про погодження переведення Бабаніна В.О.

139
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04979/08-36 Лист03-12/0380
Про погодження переведення Кобзєва С.В.

140
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05046/08-20 Лист03-12/03-86
Про виділення коштів з обласного бюджету

141
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

04933/08-20 Лист01-01-16/0644
Про вирішення питання фінансування об`єкту за 
рахунок коштів обласного бюджету

142
02.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05094/08-44 Лист01-01-16/0649
Про зменшення обслуговуючого персоналу КПП

143
02.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05095/08-21 Лист01-01-16/0659
Про відмову у проведенні реєстраційних дій 
посадовими особами Трудової сільради

144
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05096/08-44 Лист01-01-16/0662
Про невиконання обсягів відбору громадян на 
військову службу за контрактом

145
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04958/08-37 Лист01-31/633
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ткаченко В.В.

146
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05083/08-27 Лист01-48/0804
Про сприяння в проведенні заходу

147
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

05093/08-37 Лист01-01-30/0486
Про нагородження Кириленка В.І. (інші)

148
07.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04945/08-24 Лист1640/01-15
Про відключення від електроенергії Розівського 
ЕЦВ КП "Облводоканал" ЗОР

149
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04966/08-45 Лист01-18/0386
Про перешкоджання в роботі

150
02.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04980/08-36 Лист01-11/0353
Про погодження переведення Денисенка С.В.

151
13.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04981/08-36 Лист01-11/0354
Про погодження переведення Кіщак О.О.

152
13.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04982/08-36 Лист01-11/0353
Про погодження переведення Дьякова С.О.

153
13.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05088/08-24 Лист1706/0--15
Про відключення від електроенергії Розівського 
ЕЦВ КП "Облводоканал" ЗОР

154
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

04999/08-10 Рішення16
Про звернення депутатів Василівської райради до 
голови Запорізької облдержадміністрації Бриля К.І.

155
29.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райрада

05000/08-10 Лист31
ДЕПУТАТ КУЙБИШЕВСЬКОЇ РАЙРАДИ 
САВЧУК Ю.В.
Про забезпечення ліками дітей Цеханчук В.В.

156
01.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів
21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05029/08-28 Лист01-21/58
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання допомоги в придбанні санітарного 
автомобіля

157
05.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05051/08-32 Лист537
ЖОВТНЕВА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення перевірки щодо надання в оренду 
земельних ділянок Сидоренку М.О.

158
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05052/08-32 Наказ338/02-01-23
ВИНОГРАДНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про отримання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

159
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05084/08-32 Лист284
ОЧЕРЕТУВАТЬСЯ СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про користування земельною ділянкою водного 
фонду

160
04.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

05055/08-32 Лист02.1-26/03.3/106
Пропозиції на сесію облради

161
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

05012/08-20 Лист07.3-08/134-473
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

162
05.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22



№
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

05044/08-20 Лист07.3-08/137-476
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

163
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05041/08-41 Лист7638/01/6-2016
Про сприяння в проведенні ревізії в Департаменті з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації

164
06.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05098/08-37 Лист1645/01-3-16
Про нагородження Шишкіна П.В.

165
08.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

05022/08-45 Лист12/5-19/6383
Про проведення перевірок

166
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05015/08-43 Ухвала908/1437/16
Про визнання недійсним договору оренди землі

167
30.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

04936/08-20 Лист08-05-15-15/361
Про сприяння в проведенні позапланової ревізії 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення 

168
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04967/08-44 Лист1045
Про сприяння в розміщенні Чернігівського 
райвійськомату

169
01.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04930/08-43 Лист808/1036/16
Про копію ухвали заяви без розгляду від 22.06.2016 
по справі №808/1036/16

170
29.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Прокуратура
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04962/08-41 Лист1-91-2826-вих.1
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про проведення позачергової атестації ДОЗ 
"Оріон"

171
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04963/08-41 Лист1-92-1211-вих.1
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів

172
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04944/08-41 Лист19р
Про звернення ТОВ "Запорізький титано-магнієвий 
комбінат" щодо поновлення електропостачання 
комбінату та з інших питань

173
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04969/08-41 Лист05/1-2375-16
Про надання інформації та копій документів щодо 
ТОВ "Умвельт-Запоріжжя"

174
29.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05018/08-22 Лист8/756
Про перенесення блокпосту

175
04.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

04974/08-32 Лист78/9/28-04-03-01
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

176
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04975/08-32 Лист77/9/28-04-03-01
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

177
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

04948/08-21 Лист2301/01-9268
Про ненадання адміністративних послуг 
громадянам з питань реєстрації/ зняття з реєстрації 
місця проживання Трудовою сільрадою 
Новомиколаївського р-ну

178
30.06.2016від

№
від 04.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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05053/08-21 Лист231/01-9312
Про надання адміністративних послуг ДМС через 
ЦНАП

179
04.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

04964/08-41 Лист1/11-3219-Гл
Про фінансування Запорізького слідчого ізолятора

180
04.07.2016від

№
від 05.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05024/08-41 Лист1/18-3248-Гл
Про надання в оренду приміщення

181
06.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04998/08-41 Лист59/27/395нт
Про нанесення збитків державному майну

182
24.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04918/08-39 Постанова255
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються  сільськими, 
селищними міською виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення  перших виборів депутатів сільських, 
селищних та міської рад об"єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, та міських голів 28.08.2016

183
01.07.2016від

№
від 04.07.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05074/08-39 Лист21-38-1679
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції

184
06.07.2016від

№
від 08.07.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

05032/08-41 Лист25-69вих-16
Про надання кандидатури до складу робочої групи

185
05.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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Державна інспекція ядерного регулювання України

05023/08-35 Лист08-38/4263
Про нагородження Томко Л.М.

186
01.07.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

04994/08-47 Лист09/02/03-2171
Про надання інформації до Реєстру ІТС

187
30.06.2016від

№
від 06.07.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04961/08-46 Лист3168/01/09-16
Про надання копій рішень комісій щодо 
результатів визначення вартості придбання житла 
для учасників АТО

188
30.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05038/08-22 Лист120-01/18/5-16
Про надання інформації щодо скорочення обсягу 
споживання природного газу

189
01.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05039/08-24 Лист119-01/18/5-16
Про надання інформації щодо розрахунку частки 
сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива та обсягів виробленої теплової енергії

190
01.07.2016від

№
від 07.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Фонд державного майна України

04959/08-22 Лист10-17-12215
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
з питань ПАТ "ЗАлК"

191
29.06.2016від

№
від 05.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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